
!بهي!و،!-حر،حس!!أ5!جيء-!ح!!حح!!!هحىحع!ه،بههـ،حعكا!!جهـ!حيحبم!جي!جي!ور"-صىربرقمما!ه!ممبربر2!صممرء لقدعلىدد!-.

555الباق!محدصخفاربقل!!ه!در/خيبريز!!بربرنر!!!صصصص!!!!!صربرص!ص!صء!بر!!!!ء!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ر!!!ء/%ص

على-نجيمستافا.مثلاالعيسىكسليمانللكلمةاًحتراًماواكثرمئهالعاشراًلعددلقصائدنجيمجوزإفالاستاذنقداقراوأنا،تذكرق

"لذدوةاعلىبيت"قصيدةفيتئاوللانجننازل-المكبادالقادةطرإقةتوفيقالا-تاذءمورهالذي"اًلالمعى))القاضيذلكطربقة،الادابمن

..شعراًكلهليسىاثرا؟هاالىالتلميجمعكلمةواربعينسبعمنباكثربة.0."اًلار.إ(ففينائبيىت!وكل))كأابهفيالسخريةمنبكثبرالمحكيم

شعرؤبتحولنقطةاتبارهاليهكناقي،القصيدةهذهانوالحقاللهعبادعلىاًلاحكام"شلف"فياًلعجيبةاًلاوتوماتيكيةطر/قهتذكرت

نفسيةوئيقةتشكلانوإمكن،وجوهعدةحيثمناًلعيسىسليمانالقضيةعاىجداإعةسرنظرةالهائهبمجردالزرفابناءمناًلبسطاء

تسشاهلكانت،عامةالمئاضلينمنغيرهوعنخامةاًلعيسىسببمانعناًلغريرباكوعلهذاعميقبا!ف،حقا،شعرتولقد...اًلقضيةتلو

عنهاالدفاعبصدد،حالكلعلى،هناولست.اًخرنوعمنناقداشروطمنواحدشرطبريئهاليسكثيرةاشياءعلىيعتمدالذيالنقدمن

وإنمااًلصودةتلكعلىبرمضهاظلمآلمنى/التيالقصائدمنفوهاوعن.اًلسلهمالنقد

الاستاذتواًضععدمعلىفقطاًلمثلضرباًلىعليهاقونيوراءمنرميت-لاوجهلنج!يمجوز،فالاستاذ.بانتامااًتقاداواعتقدذلكاًقول

تجانفانهفاقوللالحكمالنقاشأستبقاناريدولا..نجيمبروزيفوهـا...لهالادأبتعريفصبفامحراكانلملموالاالئقدشروىطماهى

الفراءمعاتوصلالىأسعىوانم،"لابراًح00.أردا"قصبيدتيعلىيؤ-اً)عربري(لاا-بمارةإررساثانوإاسنت!اذا،انيوصلماعلى،ان3

اًكاقد،حضسةوبينبيصيحكمادلكبعدارتضيهـ!وسوفالحكمهدااًلى...بروت

و.!متعونالحرالشعريقرأونبصفتهمالحيحقعليهمينكرلماذا!ذاالمنقود/-نالشعراءوظلماًكقدوظلمنفسهنجيمالاستاذظلملقد

علبه.الحملةقائدوهوبهاد"هـوثاً!بذوي"علىلمةالىقائدو!وقبلحينالقراءومعهم

جدة"لابرابم...ارداً))بانادعىان،هذهوالحالة،يمكبنيولاهـصؤصائدمجهوعةبنتقدإن"؟لقوةشعراءيكونوااًنإدونبرالذون

الادعساءحالأيعلى،/مكننيواًنما،اًلضعفقليلةربمااًومقبولةاوفىالشعر"ناًلقصائدهذهبانلايعترفإةالبدامنذفهو.اًلحراًك"مر

علىتنأولااًلاقربشاهديانواًءتقد.الصمممعهلايحمدكلامرانها،لالمنبظهـراًك!التقليد،ةالاوزانعلىخارجةلانها*ذلكوماشيء

.الاداًبفيبئشرها-مبدئياولو-اًلتحريررئاسةقبولهوذلك،بهاًلاولىكانوقد..العربيالشمعركلالشعريعتبرهااًنهئهده

بغموضهاالقرازهلائياًماماعتراً!بىمع،أحاولسولىاًننيءلىمث!ا)قفلانهاولمقصأ؟بنقدعنبعتذران،الرأيبهذا،ومناًنهماداًم

بعضضوءعلىنج-يمجوزيفالاستأذف!!الىأقربهاان،الشيءبعضلا/م!4مااعرفعإىوالناود،شرعيغيرلهابنمناًلمتكبرالابموؤف

اًلقليلة.الا/ضاحاتاً(خقى(ءمعهاًلتقىاداًالامئصطتقييما4فيقيمالادبياًلائريننناولان

ان:-يهوشيءكلقبلاًيضاحهعليالمتوجبمنانأدىاًننىاًلأالامصيرءعتجافيهحالفىاما.مع:ةنواحعدةاًوناحء"فيءوضوء؟

جأنبالىالشمريللمضمونمفهومهحولنجيماذالاتمعا!ةلمفالع،طفةءنمنز!اتفهاوتهييمهلنقدهمو؟غيرساءنرصد/صبحإنه9

يعيث!شاعرنجيمفالاستاذ.للشكلاًلمتعصبمفهومهحولمعهاحتلافي...واًلهـسوى

اًلقطرفمهفيتصبحبيبةاوعأشقةاحضانفيموصولةسكرةقصائد.جوزرفاذالاستعلىالقاريءيلاحظهالذي،الغريبوالثسيء

يرتمياذاوهو...سمااًلحرافيدمهفىتصبالزلالالقطرومعالزلالطبيعةالانتىيجهلونالتقلبديةالاوزانانصارمنكأمثالهانه،نجيم

اًلشمم:الوصالفييذلحتىلايئهصعيرهامعاومعهاعنتميزهاًلتيواًلحمائمىعليهاإقومالتيوالاسسالحراًلشعر

اًلشممالوصالفييذلحتىوئرتمياًلحرالشعران،اعقادهمفيويزعمون،ي!عتقدونفهـم،ا!"قلهبيالشمعر

العبقفي-لقالكما-سأدوأفي،توجهكيفما،لايتنشقوهوالزعمهذاتكذباًلموضوعي!ةاًلحقيقةاًنمع،لاوزنالىوزنمنانتقال

وهـين،الشعريكتبحبن،لذلكوهو،الملتهبالجسدعبق،الانثويعلىموزونشعراًلحرفالشعر..ومروجيهاًصحابهجهلمنوتسخر

فيرشيءولاالجسدفيهيطلبفانما،الشعرينتقدوحببن،اًلشعريقرااصبحتالتياًلحقيقةلهذهالهعضجهلشيءفييض!يرهولنمانحو

..."جسد"ديوانعلىيطلعمنلايجهلهطلباالجسد...النوروضوحواضحة

ممزالستاشلهفأقولنجيماًلاستاذممواضحااكونانواحبارىفلاننيالسريعةالامحةبناثاًلمو!وعهذامنةفي31كشتواذا

وانما،بهاهويفنىالتى،الطريقةبنفسوخصوصاالجسدفى.لفنونأيقبلمنهااًبىيداًلشالكلمةهذهفيالانمت!يسرغيرتبسط9اًمجال

)!باالعفدةوواًلمباديءاًلمملهدهوفي،وعقيدتيوهـ(دئيمثلياحياالمستغربةاًلئقدر"طريقت"فينجيمجوفي،ف-ظذالا!مناقثىقياخرشيء

صعوبةن!!للاستاذ،ورثماقدوهذا.ذلكمنلابدكاناذاال!إءاى-مخطئااكنلمأذا-ومنهاالعددقصائدبىورضالجاؤرتهييمهوفي

عليهلبةغرستكوناكيتجرت!اجواءفيالانغماسمناًنزعاجااعنيراغبانجيماًلاستاذكانواذا."اًحلابر...أبدا"اكواضعةقصدتن

شك.ولامناليهاقربفليس،الاوراًنموصوعاًلموضوع،بهداًالاحاطةفي

-يبدوفيما-كلهيكنلمقصيدتبىعلىالئا!دحضرةحكملكن.مااعتقدعلىبالغرضما!يوفيها"الاداب""جملداًتاًلىالرجوع

اًلقصبةلهذهتناولهنتيجة،اكثرهفي،كانواًنماكهذااًنزعابمننيجةللاست-(ذاًلقههائدنقداقرأوانا،تذكرتاننيالبدارةفيقلت

الحكم.هذاصوابعليهأفسدعاجلاسطحياتناولاا!قصائدمنوغيرهافالتمثابه..عبثا/كنلمتذكريانالرلقو"الا!ي"القاضيذللث،نجيم

ئقد،اًلنقدعمليةباناذئهفياهمسبأنئجيمالاستاذليوليسمحاحكامهاءهدارفيالقاضيطررقة:الطرإكأتينمنكلفبىلمستهالذي

صاحببذلهالذيالمجهودمعالافلعلىيتكافأمجهوداتستوجب،اثرأياًلتعجلحيتمنتاماربمونيكادالقصائدنقدهفينجيمالاستاذوطر،قة

وسليما.واعياالنقديلتياناجلمنا+لر....واًلجوروالعشوائية

حببااًلناقدحضرةاعتبرهاافيالقصيدةمنالاولاًلمقسميتلخعىلنفسهنجبمكجوزيفشاعر/سمحاًنمنالدهشةلتأخذنيوانني

الانانببةاًلنفسبهاتموءدعوة،الاعما!مندعوةبائهالصمميحمدحتىطلسعالذياثبمءبهذاكالادابراًفيةاددجم!مجلةقراءعلى،ط!عبان

الشاعرمعاناةنتيجةاستيقظتواكيللريحبهاألمقيقدكانتاًلتيواًلنزوالانفعالمنكثعيرالشيءهذاوفي،رلآالنهافيوحاصةبهعليهم

فحسب-اًلجوازسبيلعلىبالتسميةنجيمالاستاذلناوببسمح-شاعريلأاكثرالقراءرعتبرهماًلذينأولئكمعصننىالتواضعرومرونوكثبر

هـ9



لتبعوناًلدلنمنوسخرالاطلالعلى!الوؤوفقصاندةبن!لىانرفض.الذين!ؤلاء.اًلافيرينوبينبينهالقة.*برسورلزع!3منالشاعرمعاناة

بقة:الطر-للك،نلاحظبماءد/دةاغتباراتتيجةهفا؟)وهعيهصوءووهبهمملإبهـمحمل

جلس.كانلوضرماوافظدرسدلعمعاىببكيللذيوو/لمقىكم،إ.*مةاالتءثزوبعةديبهاقواًوابالجحور،الحاضراؤمن،وفي

اًلاجتمسايمةالبيئةتهرضهالادبفياًاتحد/دانتقدمممايرتضهـج..-.القضيةخائناوبالمنحرف

ادما)فة.الادبةالاثاروينبينهالصلاتشقطعاننجرمنوالجغرافيةةالاناني--دعوة،الدعوةرجاعدانهفيتلخصاًلثاننالقسماًما

الثعرؤياًلموسيقىاساس-اًلمضلميلاوزانعاى.لترج!مالحر.مروالنت3-عبووءتااًلاخر!ن!مومعنبعيدا،الحالمةالصومعةفيالاءةزاًلو

انتحلتحركةهناكولكن.لهموسيقيةكوحدةاًكفعيلةعلىاء!تمدوازبةاالشاهـربطرحهاتساولاتشكلعاىالرجاعهذاجاءوقد.وج!وووم!

مدعيس"اًلمعقدالئثرمنالوانالناتقدمواخذت"شعرا)اسملنفمها،بسهولة،نجبينانالناورلحفرةيمكنخلالهاومننفسهوبينبينه

الشعرمعالطمسذلكوراءمنمستهدفة،مشحدتةنثرير"قصائدبانهاًلذيالصامدالقصا"ديموقفهمنانطلاؤا،الدعوةللكالثصاعررفض

السشاذهانفيوالمنثورالحرالشعربينخلطتانفهـان؟العربيجحورهمقساوةواحتمالالاخرإنس:ءلفيالعذاباحتمالمعهيؤثر

الىاساءتوهكذا.لحديت1الشعرعلىألس!خطالىهؤلاءدعامماهذافييكمنانماالاساسيوجودهتبر/ربانبمانهلاذلككل،ايضا

ناتستطيعلاالاقنعةهذءمثلانيقينيوفي.معااقديمواالجد/د..بالذافالموفف

الواعي.العربيالقارىءطىوبفنانزيفمنوراءهاكلات!ة!الحيثاتلحنالمناقدحضرةياأتساءلانحقيمناليس...وبعد

ىهذامن"والمئذنةالوحش"ءظدديئةنمماذجهناككانتواذامننجر*ـأمعالمتواًضعةالقصيدةهذءباعباًمحكمكعليهابنيتاك!

والصحف،المجلاتفي.ففاجئنا،اصعابهانياتطيبةعلى،هرالث-ووذهءنيتساءلواانا/ضاالقراءحقمنأيى؟االاخرىاًلقصائد

التث!صير،فيلاانفسهمالشعراءفيواقعالعجزبانمنالانمنراًفبدفلا؟!الحببثيات

عنالبعدكلبعيدعملالحديتالشعرلمحاربةمنهاوسيلةاتخاذو؟نمالعتمرتعطياًنللحقتقةوانصاف،،أمامهم،واجبكمنيكئأولم

والمنطق.الموصوضة؟اللهلملهومالقيمر

لفهراالضحلالشعرهذاجانبالىلوجدناالامرفيدققنارلوعف،طلعتجمبن،الىواضعالمنصفالناقددورتمثلكنتهل

الهادئةالشميفةبموسيقاه.استوبىالعضويببنائهمتكاملارفتجربتهغنيا؟!زود!ةتتثرمحكمةفىالقاضيهدورتمثلكنتأمالغرببةبأحكامك

كفالوهذا.والانفعالاتايولشنىفيهافيئيرالقادىءنفببةعلىهـل:الاحكامهذهتطلقوانتنفسكتسألانلكيخطرلمأو

اخترتهاوقدالسيابشاكرلبدر"الع!لماءالمومى"ؤمدةمنمقطع..ذلكمننيءلكيخطر!مانهالمؤكدمن؟اشيءفيالنقدمنهي

نجه:ذللاستا"بد)!بديوانيربطهانجبطلوجودؤصهـاوانماشيءفيالنقدمنتكنلممبأنها"القائد"الناقدحضرةيائقولكن

اًلمد.بنهفتشربهاخرىمرةيطبقاللي!لوثتعة،التقليدلينالشعراءلعملة"قيادتك"نوعيةعلىوئيقةكانت

حزيئةاغفمثلالقرارةالىواًلمابرونجنودخصومهموجوهفيويرفعونهاالحراًثعزانصادبهايتمسك

الطريقمصايبجالدفلىكأزاهرو.نفتحت...سلاحمنايدبهمفيممايخجلوهملكي"المطفرة)ءالحهلة

بالضغينه.قلبكلتحجر"ميدوزا"كعيون

ء!**البلآبعبدمختار

.ندفعببناًنكفيهعدلاأكاناًلعراقوبح

يرءلفرامقلتكدسها!!هههههه55555555555هههههههه55

ء.....اًلشعرحولى

.الغزسه"ضالعهمنزبتا.لدلكلملءثمناأاًلعر تبصرين.لاالذيبالنودالمصباح.رثمر3!

اًلمحدلتالشعرلانوانماتحارلهمعنلهالتعسرءنمنهموعحزاالفرإم555!ههههه.0.عي!عههه!ههأ
..".".........ه.!...،..صهم!حسمى.لملم

السعري!العمودمنهرباالحدإبهالطر.بعهالىالسعراءيجهولم

معطاء،انسانيةتجاربمنرحملبما،وروحهاًلعصرذوفىمعينسجم

الذيالقارىءنفببةاعماقالىفرب،المتقيديالشكلعنها.بضيقهـنالماضيالعددلقصائدنجيمجوزيفالاشاذنقدفيوردت

الموزنبجلبةطخوذايكوناندون،اًجوائهافيكليااندماجايندمجاضسعراءاالناؤهـانقرروقد،الحديتالت!عرعلىجائرةاحكامالاداب

اًفكادهعنللتعبيرحريتهللشاعريعطيانهعنفضلا،القافيةوضوفاءواخلصواًعليهاخرجوابلالاصليةالشعربقواعد.بنهتمسكوالمالمعاصرين

تقتضيهماحسبمطهاوالممئىبترعلىمجبربانهدحسفلاوعواطفهمنيفضلولم.بالقوةكشعريفرضوهانوارادوانثرالنايقدمون

.العروض"ويفرضالقافيةحافرتتلاذهاالادثءكإءلا(اًلاربعينبعد)قصىدةسوىالعددقصائد

علىبلمضمونها2اوشكلهاعاىيتوقف!ةاًلقصيدفنجاحولذاالشعركانكماواحدةوفافيةواحدعلىوزنأيالشعريكيافهامحلى

عضودصةوحدةعملهيغدوبحيثبينهمااًلشاعربحققهالذيالتلا؟م.مالقد/

متماسكة.،التاموالبناءالجزئيالهدميستهدفتجديدكلانوالحقيقة

الخارجبةاًلموسبقىانهواخيرااًقولهاًناًديدالذيوالشيءاًلعاداتعلىخروجالتطلبه،والعداءبالاستنهـارانطلاقهبدءفييقابل

ع!دةنطامنجبرعلىتتكررواحدةتفعيلةعنتنتجالحديثاًلشعرفيومرضياىختساغاشيئامنهليجعلاءماو،الوعيالعقللفاعليةوحثاالألوفة

:)1(السهـةفيمراتكحركتسةالحديثالشعرالىينظراًنيجبالاساسهذاوعاى.عنه

فاعلاتنواحضنتاًلقديمةالادبيةللاعمالمطلقادفضماجوهرهافيتتضمنلاتجديدية

فىعلاتنفاعلاننفاعلاتننفاعلاومقتسخطمنابديتمارغمبفضلتكتسبهمامعوصلاحهااصالتهالها)كفلمنمنهاتسمدوانما

طيوبهالضوءيشربصباحاوردافانثنث.مميزةفنةخصائصمنالحافرةالحياةعنتبرها

نفختالروحاعماقهافيانتصادؤ"صودةاغبادهاإمكنب؟نواعهاالادبيةاًلفنونان.بخلىولا

رقصتسكرىانغامهاوعلىالصحراويةللطبيعةانعكاساًلجاهليفاثعر،فيهتنشأالذيللعصر

وخلقتبطراوةؤيهيحسالعباسيالشعربينما،اًليدائيةول!مقليةاًلقاحلة

وابتداعهالجاهلياًلشعرلاسلوبمخالفتهعنفضلاونعومتهاالحضارة

بعد.تنرلم"والظنهى"بمنوانلبىقصيدةءنمقطعهذا)1(نواسفأبو،الحضارةعليهأملهاالمواضيعتناولفيجديدةطريقة
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والالغافيالمواربتومنظوماتالالفيةمبصىيخدعنالنوكذلك.العيونمداهااجناحبنالمعقبة

ي!فيالشاعر،""ثءقعراً"نرىوحين.يرقئلونايضانحن.شعراًاخدءسمؤهافيغرنباعدتمااًنا

مس!،(ألاصجعاىاًلحرانتعركلبل)الماضيالعددقصائدعنكل.غريثه.عدتمااًنت

فاننا...)1(ناظمهاج!/بئفيالقراء)ضكالتياًيوصجدةالقصيدةاًصء"وؤ!قدمتماإجهلنج!يمجوزيفالا-تاذاناظنولا

انىعركقدضلاحيتهوفي،الشعرهذاشاعريةفيالشك4أنإ،السيابنتاكربرهـرفرأهـلحيرةفياًتساءلاننيكماو"ملوماشائعا

.الاظلائتءلىسحعاًنهام...حائبيلؤنخلب،الملائكغفننازك،الممعبئثرعبدوصلاح

الواكحلمحمن.(1االقائمةاخرالى...التقديرم"الىلئحدولغنقرارغفيفقانتالادهغءصغتبففلندويمناحدثتفببماالتمئدإدبرحرغغ

ديساويةليست(الاولىالشعرمادفوهي)الن!عور،قيالدققاتائئ؟!عنهاععنر"اغعضثمبهااعترفلاانا:عغسه

،دكنولا،التفعبلاتبعسطرغ،ذلئغعلى،ق!ياسهاإحئلنولا،الىطوئلتقمرذئئمسينجبرلبنت

لاينووم،واحديطاو،واحدشطرمدىبيمشعور،"دغقةكئوفغط555لتلع

،كفيهاخنىتقصروقد،اربتروةتستعرقحتىتطول-طر!!حصرلج!ا!!الى

مكثف،،معقدحةماوهـضاك.أخاداححائدا)قاامة!لمحلمةو،ينلتسطرائةذخئمذئبأنأئئبخحنرئئنئ،هههـههههؤةهؤة!1

وعمعا.نوطف!لمف(الئالبةالسعرءلادةو!د9)الامكاداًما.5عصمورمحمدبملم

موسيعى.فعطء4ماوهدا،بالطسةغنانيهوماالاغظادمنالقئناظ

عنهتع!زوما،اثهرمدىعنهيضيقماوهذا..والع،ءا!ىاً!ددلقصائدنجيمجوزإفالاسناذنقمدنشرتحين"داب71"لعل

خمس"وا(ال!شنءقدم"الملائكةزازكقصىفيمثلاخذ.ا!قافيةالجد،!ة،-الهدإمةالمشكالةاثارة،نتيءكل!بل،!صدتفد،اًلماضبم

:فكريالثانجةموضوع.الامرثاء:غنائياًلاولموفوع."يلالمأغانادر،-!سهيلالدكتوراحسبفلست.اخرىمرةالحرالشعرمنسكلة

لافنائيةالمنا!بالمبئىالاولىفيألشاعرةاتبعت)قد.الا!!فلسةةهذافدمخعام!ةنظرلوجهةايضاحا،شكل"ألنقد"هذاأنعنغافلا

رائعة.قصيدتهادجاءت،الةبغيفالبىر:الرثاء.بتطلبهااقيالندميغوهغا.براعمهأئنعئبأحضانهافيوتغتحت،اًلمجؤغنبنت4الغبمغاًلن!عر

منتلفةاوأناةب:انأملالهادةثءللغأباًلمناسباًلمتدالثاذيةفيواتبعتاًلاثؤار،لتنئقعنبراتتبونالبوقبكلها،المجؤغصدرسعغعلىاخرعثؤلث

راءبغشالمقزيبغالااكارعنطلةثمعدنطقياجر./اناتجرئعمننراوحة.الحرالفغردئالغ-ثرءغفتوقبئناتبلا-"الادااب"لان

.)2(ايفقرائعةهغهالقصدرةوةباءت،وثيقاامتزأجب،اخرئلةلايبيغمةئنئةرماًلاستاغنقحالىينظرحرن،المرءانعلى

القنبغرين،شعركتقبغمنعجيبحسألظليستفالم!لة.،اتبنقرأت))ب،اقفينفرهائبيرلبالانه"اًولخيالعددفصاتدنقد))زافثبرغ

وتئتفي.المعوديالشعرفإبمجبحونشعراًءالمحرالشعرشعراءفععظماًلا)العددقصا،ثجعيأنجردقدنقاعمالاستاغلانخف،((الماف!العدد

لنفيالفةنعرهمانالمتحاماونلييدروبجميعاعواوبنهـ3فبمواًحدةنغرغكاةببئنئنبييماانه-إ!تتبابتعون-يحلئبفهـك.الن!عرصفغمنواحدغ(

ءيبيم.وعرد.الملاالغجاىغفيعناوبرنجهايقرآلملوغيرهؤعوبالقصاغدتمهظه

فات!-لنتهيلمنانناواحسب-لةالمسطهذهمنالانانتهينااذااث!القصفيالشعريهانفقدانالى-نجيمالاستاذيقولقيما-ذلك

نفرهتضمنهاارةبالافكاررعضحولاًلناقداًلاستادمناقثةاود.المسماة

.سطورهبعددالقفايامن،ثيرالغذبلاحفا!ادباينقدوانمف،فعثاًينقدلاالكريمفالنافد،وانبفث

هـصمنفصلشيءالق!عربأق،.ببدوليعا،الاستاذ.،؟من-1إ(دقف..الادننعدارفيأدرلنهافاعرفيمامنالقصائدجردحيناًنه

نامعناه"ايقولفهو.مئهاسمى،الافلعلى،انهأو،الادبقاهتهم،منانفاتواحببن"ال!ب!ثاء"الماضيالعددفشعراء،هذاوعلى

!سقط(البيتشكلطبعايعنيوهو)اًلوزنمن/ضجردجنافوهـانواانمااوشطروا،وسطرووفصلوا،ونقطوا،،واخروا،ةقدموا

اف-،ؤدالاستاديفقدذئايهيالدعوئئهدهانوالواقع!أدبيفيصيرإ(اتبراتءاىالمحاقغين:غقةبةث)نكئيمئعثئتبفالسيحح.رائع.بحاولثئب

دعوىءـ!انما،الادبانواعاسمىاًاشعراندعوى،كثهرونفيها.ت!مر،إكأبونالذيهذا؟ن

الشعىراًءانصحيجدغير؟الرثاء./خبرماالاع!داءمنوفيها،مزبفةالىوزنمنوراللاالاتان))إءونانهم!يرقظونانهم!حذار،لكن

عامةايىهابرضللاسماوبرةبعوالممتصلونانهم(و،غيرووممناسمىفهصبحعام،الىخاعىمن..شعرلاالىشعرمنقالالاتهووزنلا

ة.ناجىقصةمنافضلناجحةغصيحبانصحيحاوليس..الناس."فعراًلا،أدنثاًلالباج

نرجسص،ك!رداعبلانهفيهالعينتىالشعراءلبعض)جلووهمذلكفكليدعىواز،رد-لكوان،لئاعرانكنقدكمقدم!ال!شبدكب

امماله-فيقيةئمهما-غونهمنإزيدلااالفعر.بالنهصوتثعورهملاثبت(فعتانالاسغر)أئبالابئبتبتقغيةبغالبحءواغن.وئد""

ناؤهـجيد-بستطيعولن.منيسمتطيع.يأفي"الادبيةالانواًعمننوعاادعاءؤ!محاولة،شكولا،لكسيبدوموزونكت!بناالذيهذاان

!)1*!ح؟*ك.*8"+،كلءئلانقصبدة/دمصيانالادبرية-ميولهكانتمهما..مملةعملمية"الاداب))لقراءوستبدو،"اهلمنةا"اًواًلاستاذيرة

فعرالاولىانلمجردلجبىبسد"2قهلر؟5مناسمىلاليوت.غلكغطقنربدلاونحئن

روايغ.والنانجفئبةبرأبالسغررثاانتمهمأان،الغناغفبفي،تهـستغيعفات

وعلى."العردبالشعرهياًاعربريةالاوزان":اذالادءيقول-2انغير.وهكذا..ال!بعاىيجريذلكوان،الرجزبحرعلى

ناهل:اقويئاننشالاالعبارةهذهتهاغتمناقرغمأبتأخيرا،،تفحبماتدعوهالغهنهؤاهو،ببدوايعا،إعإثبفلاائغيق

غعلنعستاعلنؤ،علنمستظعلن.القائمغاخرالى...،تنقعغا

ؤهانمتفعلنفاعلنمستفعلن"القائمةاخمرالى..التقديم))هذاانبريياتحسباو

غتاققب:ورعنا..تحسبانكأت؟ئثالهوىالكبيفحسبيجرئت

والتنطر،-المعارحى"ءةدا!ا،إسد،اضمحاويعدألم)1(،والمبنى.ومبنى..رخيالوشعورقكرأنتانكبكلما-الشعر

نجولىفداضض---!وأ!بلمبنىالشعراًنالقوليجوزحش))جميعاهدهمنأهم،بنظرد

،،001ت9اء!اص!ق"الور!-دةعكواتاءالظ،رى!غرتلاا؟(يهمى،،لا،"الجديدةا!بدعةا))اصعاب،انناعلى."معيبربموناًن

ادالاتعنير-!ف،إ-ت!خاؤكريم!سداتهـ،(1اغاص/1فثسهبقدر،الجميل،دجيالمشالتئاسقمجرد،الئساءاًلىاجملننظرحين

والرجيم.إ-وخميمراودلالاًلبشرةدقةخلفالمنطويالخلقوجمالا)روحصفاءإه!اما
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اًلحرالنت!رمن?!فيالاستاذمومفعنيفصحالتسحاؤلوهذاووذانمعتبرا،الكلامهذامنالمجازمديرقهكانفان؟نتهرا.لشكل

"تتاعصصرورتهيحسلاانهالاصر.بحادفضافضيرلاكانوانفهـوفث،شعراكصبحالالفاظترندبرهااك!يماالادديةهياذمااًلاودان

كلتغيرمناؤتضتهوماالجد/بة4بصيةتكاملااحساسايرحطلابرلينقلبفهلبرافاحريرياتو؟صثصبياتمثالاكسوناان:نسألاًن

التمعرية.التجربةعنالفنيالتعبهرطر.بقةيحترم-شاعرابوصفه-اشاعراناحسبكنت؟ادش،ناالتمتال

الممايرهشالىمودما.ا!داءي!قديلابللذوقهبر!نلانراهولذلكافمنالرغمعلى،العبادةهذهدي.لمهعلانهيبدوممااكترالشعر

علبيه.لمطبقهاانينبغيالتيالفنبيةاخر.موضعفيذلكبربعي

منوفي-صهوركاذأ،ا!اًلةهذهفي!اؤولىلىاردلنواناءـ-ثحات.اوالاوزانانذلكيعنبمولا0.)):الا!ت،ذيرقول-3

سأص-اولدقطولى.ب.لمنا!*كاملبحتالىمحتاج-الاعتراضاتيرجبانط،بلى.تبد؟هاير.كنلاالاؤدءونأؤر!،اك!الصونجبةالاداء

اًنبررىفوو.العصاثدكةدوضعهااككماالمقاييسليضاناقشان"...جديىوزنالى!دبربموزنمنعندئذالافلمقال

فيهـ--ا/نجوؤرجمبمهصيظبربموناًن))هـوالشعريللاداءلفنياالمقياس!؟ر،!صط-صدتالذيهـو!ذاان،بكلد،بييا.لدركلماو

.((اًغبارةبلا!ةاوا!روء-ايرقاعمنالادنىا!ءر!حبماالفنيالكيانالتزاماننكيرولا..ا)ةالاستاذيرقول--،

.بغاله!!!نشفيءت!اًنرحاولالثظببقينقدهافينراهولذرنصديرثشعرا/بىعىفيمانجدهالذيالهذدعن؟ء"هـصاحبهالش!عر

هـانص-نرمعاونا)فدءاءكانكما"ابىليهغةالعبارات!!او"ادخيةيشجعءشتقةكلماتلا،الحلقاتموصولمعنى.ريزديانإضطرلانه

ا-رأبهمل،ننتظمهاكللبةصودة5مرة،لثتكنواك!"القصيدةوصدة!وا!ت."يرذلانيجبماقبولعلىتششيتها

"العبارات((تلكعنالتفنيشعلىلمورمرالجمالعنالبحتكانولذلك؟وفيواصد.آنفيوالدفاعللهـ-ومتءذلاناًلعبادةهذهتصلج

وائم-الحرالنتسعرفقطويى!-الجدبربادثصعربينما،"الصيغ"وسنبووذراكودةعنإءرجلاالحرالشعرمنكتنانجدالذياوفتا

ىسو!!ادبارات!!و"ا!يم!!ولشتكألي3!لمقصودةعلىاكترههـ!كذلكنجد،القا!يةتحك"وعدمالاوزانيرقيحر4.فسبالذيالاندياح

عزك،هـ،اوللوذهااولىضكلهااهمي!ة!خاكتكونلاقديفساءالفم!منفطعالانضغاطبسبب،هذرا!فعن،ثرجلأالمعموديالشعرمنكثيرا

الرائعة.-لةالجهالكا-بئالصودةديجزءمجردلانها،القطعبقيةمحنفيةالالمحكد.اقاؤفياوصمية،للبتهـدالمصالطوليسببهاًلذي

تحاولواًلادك!ارالانف!،لاتمنسدرماهـضاكانيقولصدفيوالاستاذالعموديالشعرفيه!يبينما.؟"8ء3164منسابةالحرالشعر

ميبر،إرمز)1وتارة،"العاديالدارجبالكلام))تارةنفسهاغننعلناًنتجعلالحالينفياًلشاعرمقدرةانءلى.ى"!،،!"3متقطعة

."حاسمة.فبشهبرقيبعبارات))او((اضح7و.نصنيع.مأخذينلامزتينوادثقطعالانسيابمن

-دةفصي-الحراًلث!مر.ونوقديالنافدلاخفاقشلاسآخذوأزا.تلكعلىالانيتأسفنج-مجوزيفادالاتأحسب...اخيرا

القمإةمنسطرا"ثلوآخذوقد"اًلمساءقال))المعزيرزعبدملكاًلمش!اعرةانبعد،مقالهاخرعندقصيد.نيديقالهاالتيالمواسيةاًلكامات

"العاديا.رارجا"للكلاممثلا"الهـز/لي؟مه!ركرأسهاًلفىالحزنا)هواقصد،لماننيفي.الاخرىالضحا.ياومجهوعة!!أولهفيدب!ها

1(العميقجبكلمحيالاشباحخطواًتكفيرت))ؤدهواخرسطرااخذكماان،برنجهفيممااكثرطالاظنهللأمالذي211هذاكلمن،اًلوامع!بى

الذيانك))و.التءمصعا!رمزعلىمثلا(كأبكماالعميقجليلاااًلاستاذانباعتبار،الحراًث،رعنعالدولرقدد،وصيدتيعنادامع

التبشير/بئ.العباداًتعلىمتلا"الحهاةارادةلابحرفتبنيتوخت""الاداب))اناظنامروذاك.الخط-طولعاىضدهكاننجيم

مزدهابلللقصيدةالكليةالصودةاًلىبرهطنلمالطروقةبهدهوهـو.عليهللردومندعوفهاالنقدنشرمن

طبيعتها.منخ،رجامتخلفانقداعليهايطثقأنوارادتم،ما.وشكرا...معذرة

المنطرؤك!الانسانريدأحينالد،رلاواسطبالمساء.نرمزفالشاعرةعهءفورمحمد

نهاركفيء-ضهتاذيامااساءاؤأل))حياتةفيانجزماذايرىخلفهالادابكليةبغداد

علىنفمص!همنطو،،ظللانه-نفسهالمساءأوالانسانلمبومثم."الطويل

نهاأصزيجشنبأمدثفياالمقدورولجبراءنلهاحصرلالانواعت-لما!ههههه!لأههههـههههههههههههههههرصهه

."بربئالطرعنمشاءلىء:اهم!رضة))"للجدارالثقيدراًسهندا!))وفد5الاداً!وىالقصاثدنهدحول

..
النهار(())ءطلمع!زرحيانهددءمند/تمردلملانهالانسانالمساء.؟ومثم00.5

اًكأ،/بئ!بكانوان.تكسهمصيره:تىال!دليءصنوفكلبرماومورم5ت!وفيرف!تبقام

،"هارمناكءولمجة))-المساءقلبكي-اًلعمر!بيرزللمفبئلهياوح..ح...-!ر-!ر..مير.،9س!هههههههههص

الضائع.الزمنعنيبحتاًناستطاع.وربما،بقيةاي

.الفكرةءذهادثصاءرةدهارسمتاك!الصورةؤ!ذلكبعدولننظرف!راءلبعضت!!دانهاهيجميلةسئةالاداباستنتلقد

براهاالاحزاًنه؟رالمجذالهءلماىطويالمتالانسانصودةبرسمرد(تل!يقومونمنبعضوء*ن،ادالفةاع!ادهاينقدواانوكتارهاالاداًب

بر*--،دلاا)ذيالاز-.،نذلك،بلالمشرحابالىؤهـرهعلىالتمررمنوي!اقونالمقراءةيخطفونماكثبراًبرلالواجببالاتةاليقومونلادفلك

ا)ص-ودةهتهرسمت!قد.قدورالمملاخء-وعر"ودصتىدالتمرديهملمة،المهمالقراءةمجررمنبلدداسةعنلهصدرلماتيالسريعة؟لاحكام

ل2كازتوان،أ)واصداكقمعلىالموسبروه"كاكوء،تلوحاتءدةفييقرأماعلىيخلعهاسابقةاقكارنفسهوافيالعملهذاءلىرقوموبعضهم

ا!ء--زنوالازطوا،صألة!ء.وررواصهـهـونج!بيئها!ربظتاللوحلبعىدير*،ولثم،بمنتماعرهالفنيالائرير!زوقاناولاي!اولاندون

الاولى:الموحةاهيوها.عل-"اكمردمنوالخوفلىلمقدروالخضوعجوزيرف!اذوالاش.نهدإ،تفسيرا/فمرهااواًنطباءا.لهير:ردانذءك

للجدارالخقيلراسكال!ت!توعينالةلهـفينمثلأسوأكانالاولننتريرناقىوبر""لعددنقدهفينجيم

ا)ت،،رهـ،ءلالوتىغينكفيتوفيهاكيلنقصائدقيمرة!يعودزم4جماالحراثعريركضاولا!و5مه(

:العاءوطفلككفاكواًصتضنتهـلاؤقىلارقةوبطرراستحفاؤط-جميعاالمعدد)قصما؟دبل-ب"كأبت

ال!زإلرءحدرك4راررألقى..اءزناالعف-هـالاسلوبعندضلا،القراءةصتىاوباكذوقولابلاصلالها

...أدة"قه.لمنافتنت"ص،جةدلاولذلك،4كلامبهكباًلذيالمهلاً(ت*لف

..ءايليرفىللبموهو..دماكارض!"ا)يروني"ا(حزوبرانعددفيكأبالذياسملعلصدفي،ذالاتاًما

اًلطلالنبتكأوهورربووكيفاًشغرإقةطرالشعراءرص!لكلمادايئصاءلفانه.ااما/و((راياعددينقد

الالاديءهـا"امر"ء-5كاكللة)وسفىهـيانماالحيةاًاكليةالصودهذها؟معانيهلضماندبر"ا!طالقوابىتتطيعوهلااًلرر
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ؤيدت!د))اًا-ءطر!ي1)ج-لالما)ج:ث((إمة3و"ءبت4!ملإخطصدتر-ل-صزنه-لالعلىطفا"إحتضتنالذيلاجداردأسهاهـعندهـفاس

ر-!ظءعكاناء"*هـانهكأتوأن،ا(!دلههجبكدى،،حالابخطوا/كنة-صهعلىالمنطويالتمضصحالةمنتعبيرادوع.ؤعبرانما-برفذوه

.(5ونعد4وراءؤوك!"تعجلابربمنلمانهلوالىخطادداكواصدأ،خط،ءنها/نزعالت،ؤهـاناهـداستطاعدكيف،لاصزانهاًلمطىر

ما!تس،كانافن؟لأاء،ر-مهاارإ-ت--ر.لمكأبا)عبادة5سهاورااما(ا"؟ار!ريلبصدركراسهالفىالحزن")تئريانهايقول،اصداوسطرا

ت-يربة-صعبارا!ليس!كا!االفصبدةرامتمادإنهاور))مت"-تعر"زاًنهقول!اخرخطامنهااتزعالثالثةواللوحة

ا"ء-ودواالو!،تاطث!،لىأ)---جهدمط-!ياله:ارةهـفهانرلىكاكللةالىلوص"لأمللوو!و(1العه-قجبكديالاثباحخطواتكؤيدت

دوناً)او!داترلىكالفو?ا!لي*ضبنافيل!ل،،ليل،انيهاات-دتي11أ"وهـ--ةمنجزءاألايىلانهغموضاًوتصخعوو:اكليسانلوجد

!ينط،ق6ةراصافيء-ءبىةاهـذهوياز،،ءنوض-للأ،!تف.ده،4ر!غرؤ،أانخدة"ماإىتبمفانير-ءتطيع،كاويهاوضوحااواضحامالطارمزادات

ذا-لمثامامالا!--لمذو!ةفىة،31و،المسل/ء-ورا!ت!ال!رى4الكلإا!ء!ودة.مونهجلفيرجادؤارىءأي

اًا-ه،ء-اي-و!و.ر:--رهنموولوء"/*ا./!ه:وء،!"ةطوي41ا،د-!انللجدادالثقيلداسكأسندت

دالت:-ء-ر،اقيءراًاعاد!ا)تبحددورؤعلاإقولانماداك4موؤةفيالطر،قهـاءلعنعيناكوأعرضت

ويى-ء--فا)*يى"ا!-ةأا)ءهورةيمء-5مناكءتبر/بئراتالإو!نا...ةرارلهما..الجبفيوحدؤت

.النتاءدلسارءاىمى،شرةخط،رةاو،عإتءفيءمةصد؟دمنؤ.إددألف"ا-خةاغواره

ا)ومعز*هـهص-،موبصدفيادالاتدالهمايد!صنيكتبرالمولذلكالم!،لعرائب-لىلملاسل

(1،ابرم-إفي1)عء،دا!إ))عاىفهبةكلفينعثرالىا)4.*ب"نؤايطهدا!اء.للألكاتاوىمقدورافوأ

صتىإوء!الموولاتالازفلاًررليت3صحوز"المتالمقاطعرحمكأؤ!.نضيع)كأهاوكالطلملاللىالنحبجس!مكنجلف

ر-*--راندونكأبىةاب-اتكلؤءب!ةمنرحدؤ!ارا)--هـلكلنييدوتسيوارهممت،د!ما

رو-،ءد!%ء:ي)م.ا(اًبى،مةمراميهامنلتهيئاتةقداًو،فبالراإقاعهاالاشباحخطواتكؤيدتؤد

و:حصاًلز"او،وبرد)د19"رالىتمقييلىلإالسايماًدنهـجبرعر!طلالانهمالهالعميقجبكفي

ء---لىإعترإن.عرم!طفلااله.ودو!فتتا(الجميلةالعيارات9)ءنالعناروحشيةالخوفورجعة

511"---وريرىانرتطيع،داموما."ء!مةبائهافهبىء-،،مراء.هاهي"اًلطر/بئمثماءل"اناًلث-،ارلغةبربئ،م"نلكلالواصحفمن

رة.ت-3اليجالا.وتفوءان.!طيعانه.وورولانبرباغريركونواناكليةاالقهودوان،الداخليالنةس!عا!آمدو"الجب"وانالخارجيالعالم

رأصو--ةطءجلاممضلا-!ااانترتاًكيةأ!قصب!ذهانالمحقيةكأد.:ماا)ةإزركتاع-"اوالاجتمواييثةالوراتةوالظروفاقاديرهيالاسلوالى

1)كى--،رى4الموصا.إو)ةط*ترارطةم،ءإكأإوص،تلانهات،يئامنهابحدفانفيدتافضياهيالمزوادإرهدهاشبلحوان،وكبلتهاالنفىرفيائارها

.وا-داًنانىومووورءاصدةوف*رةنهتظمهاالىضت.المسيرحاولحينالمنطويالانسانهذاخطواًت

نبدادنا9و!عوهـ"خولهامءدطانه!اناحبتاي513ماختانوفيلىؤارلانهالرمزلهذافهـمهلعدمالناؤدالسيداعدردبماكنتوان)

مانانليتأكدصلي.نهـ،وم.زاندونواصدبغرضالقه"،ئدمنجملةألحق

لي-هاءنالهص،/ث"نجملمةءنرقولفهو-الهصوابؤهـشاكلهـداتعم-قه

ليضمكلول!نا(اًلف-لع))ؤءربةءنت!دازها((المىصاءقالا)ؤءصيدةسعر

ساهـمت،-انو.واطنة،!!فهىص؟طمن،البىاوولوجدتإنه!(!أمرنغيما!،.الا!ابدارمنشوراتمن

،لاو!ى،ؤء-د"وها؟ىا!تصاءرةعنهاتمرارننيالىخجربةنوعوضحتؤدالملائكةنازكالموجةقرادة

،ع.الضي"تجربعيرتمامااخرىتحرليكأتصك

اًاورددلانصهلااكمرلىعةىحملىؤ!الفاف-لىالناؤدلعلواخيراقانطوفدوىوجدتها

صاصصفىؤىارآمن،11)*ث-ز،ات-وررابقصائد!،ؤللاكا!ر4ته"دىالذي

....كل"ه،لىوتدوقتأملالىقانطوفدوى-الاياممعوحدي
لىطضفطالقاهرة

!؟ه!!-00003ههههه5555555555555!نو،طوىوفدحباعطناا

!يدامناوووءأمعلوفهشفيقمهرجانغيناك

لموربخة."لىأالعيسصكاسليمانقصائدعربية

.مطاعإذالاستز313اخبراًالصبودعبدصلاحبلاديفيالباس

منلمز.إرم!هـلها)افلاىصةةاأ!"،ندةكطدةءايةباعةخط-فئرد،نت

لودحى--آهـطاو"(الاراب"نا)ت،سعالعددفيسابقةدقصةالمكتسب.حجاربىزغاىعبذاحمذفلدطبلامذينه

كترتانب!-ر((الءهـيردظيمالتت))ؤ-رر"وؤءلقببعدهاوبستحق

./4ةصروراً!ت*-ءكأاًن)-قنه:،مطاعنركلالالتاذ.وا)ةدلأسةقىالتنطيمإتفيالصوالباسطعبدرفيةرابيات

اللألمانادودانبى.(1ا)تطراعادة))يموؤفزستغلمهامة.إدةبلوحتمية

النظر.اعددةوءو!ةطادنكطصةض-رورة،ارئت-"-تببنااتقلضينانهاتيفيالعبىىطلسليماطمرىهدسانل

لي،لنهدا?ءورفئااًلثورةدبرضاميكيةا-صتآ،للثولىبرفئاًلمفاقارة:.يط-هدا

فئد،اتوعي--المهىحوبهـالذاتيالنهار؟ارةكةبتحطيكفيلةالذاتي*بضادطنتار

ا)زرة!ليلمةء،لهرءرقاًلذياضورياالوهج/سكبالتورقيللعملأيةير"النطر(123.بص-ب!وت

اكالعال!ددؤهصةليؤالتطاقد،النظراًعادةموؤفت".المعادكبنالمعة
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لىفىأ)تور!زره.لمءابههالذياًلعجننءنإقللاا:ظربرفىاراي"وءيها)"ورو*الذهسةوراءكاىمنتلمروضوح(لتتاءلاصيك،3691عامبحةالمذ)

.(!بلهـ،الجاهـزةإو(وجيةالا/ببرا!1)نأرلح،5ا.:كسه"ا))دولكمطعهداإنهنفقدكيف.منا)نئصسةاءقنعيااًكصنفي-بىومن

ارت-وريب!-د!،،.لعرصطالعرد.بئوفئاكوران،"طاعت،دا!ر،ارد!لصءقيقالمعمبرالاسيوبالىبلالثوريالد!قصهـ-مالىتوج"لأ

يرفئوالتور.بةو،1هـيخقطةو.هـ!،اكاورصبؤتا!9ويلنصر!ف3"نهوالئ!صةوجودان))ا!ضاو!ولد"معيمةمواف!ياً)هـوق!دا

اكوعب،ة"دفآما.،د/خيةاً!اءدآةاإفىلهةوزة--،،فركلا-3ايكلرةهل؟اكضاقضهداما"لهنقيفاوفينؤهـ8،اً)ضورركأوصور5ءمم

الضعبان،اوور-/ء،أررعمك!،ناكصعبفىتوء.!هات،!لاهاذا،/4ادظراضجوأنه؟النكسةبعدبدةجبعملميئسابيببلالنوريلدو!1اتمر

برفصةبدلرايوعيعدماررص-،ببازالةاًلاولىدا)درجفئووعبىلىءديو،هة،كلنك-صفهد-لا)هـمقهدالكهتوجهتؤداكدن-ةهذهانشهـيبر،

إكأ.جذر4رتورارلج!،وطرغم))كئن-ةالاعتراهـإل.لهردحرذابعدر.اًلمنط!هومنالجذو.

؟ةووبالرجالمقضا?يىاءهـودةأاكظروبئهـذهما،تار-4وءلملاصظ"الح!الوسطلانها11النطراعادةموفؤاشيلىؤ-ا(يدبحةااليطالعظ،م

وارجولي،ل!-لاكه.،تكؤد))ايو،ؤاز،1(وياننءنااًيجاووررعادةاًنرءد-المو!-ف،ءنيسنفيداًلمذيمننظرإا((.ا)تطراءادةنموعاىالم-،عد

ات،!ف-كأاا)-دوركأفي!ءنددلااد)!ذها!-طركوراءةءروي"لم*ءدان.شدير،.رجبونكالمذر-"انابطال،مهاستمادمنصهـت،53،

اك"هـ.ر!لاى((اًلرج!كأبى-ةادبه،عات51))داًنهاالع!باتصه،ء.ايئويمعامسؤوا-ت!اتحمللافلم،داًافانطانحرو1ءاخطلمتمهكازتاذا

فالىنوؤ-يحظةؤي!ربئو.لا،داخا-ا.لما!ءكاالاإرد!،ينالخ،رجيارايصاكأب.ومطاعاستاذيااآبرأليخطال/فىلاالخط؟لكه-!حوز*مل

لا!ذءاىساالمطمئناًلنموحريركأمنتضات!دالىإي((اك*--فئ!ي1)ة،ب))اًود،لاهـلوبا)ت--ولول!داننر!دلالانكحقعلىا؟ازوااً!دى"ن

طىء511مونم-،وإ"ءواً،اًطرآؤ؟اتءسادمص-ى.ؤلمتلاا-.ىاابرمابتا-الذالبىالنفدعمليةعلىوافقتا*-تلا1و،النطيبقديالانرراًور

.لتا"يجء،ع!كبا)داؤيئالىت:،وض-.اتان...!ور،لءوت1)ىؤ.1،اء،ءناايعلملاواتدد.رهنلتوطرح))(1،دالهااءدوبارك))اكظرر*يدان/بىلر،للأضك

.زءقل--بؤ!االىت.يالىةصلمةا!"،دورز."كأ11،ت-هـ"/"رباًا!ي!واهـبى-كأ1)هـه--ل!،1انبثقاقيالا-ىؤباتظرااعادة11،((جدلمدمنكا،1

ازتكب،(ذاؤ،،للمنلأ--فىالم":ت"ا!مواملبفوةا)-وريصاها51اىااك*--"الفواً!-دهـدههـصءار2لذلممط،عالاذ،،واكتك.((ا!نوريا

بذا."،اً)-ء):-قيالرهأءهـ،!هدهتئرولية!آترا"ت-رح!موازفا!"بماومغلملأاوصدةابمبدأاضأدابءادةلىط،بى:ا!ل.الالسىو،جاتوابىرر

ا(ررليءقىووءهـةره-:كأد-رعة.رعملانها،السذاج"ب،هـهر?-ورهال،ذائممللأ-تيووو)"نروبآنتماههـاًاقلنييرخ-اص؟الانصترأآي"اواورربر"ا

.ز*،*أ،وتهـر!وواج-،لالكور/كأ!!رءو.لهاانتمذلكؤوضحط-لاءادصا(الجدءدطرياًل!-كظيمالىةحاجةالىر،لاضا!ةالجرأة

الهءلباتوديالمتءلمفءر،)ت*-!.ةإ-وررةااًه-ءدامار،اخ-رةلممكأ3وررفئالت!وافعائبتعليامتلا)المبادىءهذهت"مبئلم،داوالا،وهـصكي

يزواًلازصهاالخاءدوا)توري((.وه3ءنلمجهامامدنط

إ---"الوء-اارنقولالعربيالاققويب".لملارةزطلا)تبر!الرور-فيكأانارا!صاالموةءع؟كور!مللأ-*فةالمو)ولت)في!.ءللأحظةلمهو

اثءج!لا،يى*قىمبمالاكة-ءحاًزضوتؤلأوا)مررءةا)خوررةءإى/فئإ:رجوارا5--هـوزءاكابى،خ!"فى3اد*ر!كأاورةوصة-ءهاتركانهاارورريةاإخور-شفيل

.اوةورياًكضصالوغلدةز-"انلق-هـرأت.التصاءلاوعبمااداًدةتطلبا"ياالداخلإفئوكأايرو1،5،ل

روصوراًديربصالقا!رةجاءمةهـهـ-ءنالعءزؤ،ن.الفالىداواؤعامضطط-وىولنعانضهاالتور!4

تق!ملاداًبث!ار.

ا!وصهـلم-!رلم
-..!ورتوهـ

الكبيرثوجودياًليلبو!ة

لسمارقربولجان

الردئمدسن:الثلاثةاجزائهافي

اًلتنصئيصسنصئنصبننص

العميقاًالعزر

دقيقاامينانقلاالفرنسيةنقلهماعن

الريسسهيلاالدكنور

العميقالصحيحمفهومهفيالوجوديالادبنموذج،

مكتبةمنهاتخلولاانيجبادبيةتحفة!

.لقع.5:الرثصدسن

ق.ل.65:التذفيذوقف

و.لىهـ.5:العميقاًلؤن
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منفندداًن!نحهصينهطااًلاتصح!،نتواصلااًنبعاثألنأ.فتيحقدرية

نفسها،!4النورةنأمد،أهجبدتأملبمبهوقفبضئذ!يرلم:ط-،ا!راًدة"وا!ئجر!دال!وديه

وتنو!!،اصتيارهابمحض،"ضل!انها.صياتهاتفلنصف،اءربمعتىو ا!ضواءليعضبالذاتمرا-لهدمنوكلنقطلنكظر،اأحان،احظاتبصع)هتدبتإطدطىدللهرقلم

في،ابطا.لحركةأو،وضوحاا)سدبتزير،رلتيا!سةا-راههههص،!ههه

وتسمد،هاتعمة-بل،الحركةتعطللااله.مبرة،تالوقةو!زرهلأ

افرءصمتدبناراءار-اخ،1ا!ةبىلاوؤاتتماما.هـرتهالمحجواتا)!ءقيالطروفووتؤ!اوصأء""ا)-اجةبمسبسأنئا،ريبلا

همقألارومفالا2و،"ولم،ءي!ستالاولمحاته!ف.وحياق،رتفسهاواعبمااثء.ىمنمهء-رنا)ةمسأفىكبمائبالىولإ"،املوا،وصول41النظر،برجةوالغر

التحرك/نجملاعم!افيرووكاعكل!اءاىانهابل.اًلنسكليةالوجهـةوصورءازءصذورهؤءءهةااًؤءضاليالههليرتتبماموربما.نواحيه

الكمي.بالمعنىحجمياوا/-!اءا،تىالكايةالرداجةخفلطميا!فىاتد/دةاا)ءناقة!رزهوداخل،ولكن.ا!ر،م!فهفيءتل"دا،ايةالنص

...3.؟.-.-....:تا?لاانه،إكأأ)بداهـفنؤكدأن/تبغي،العدرلميواؤهـت،د،1يتصمارتي
بلم!صممبىهـرلجاوروهـو،بالد.تا&وووهداا!،الموكدومن

في--4اكوقةط/بموناًلذيالاخرا،-توىءن/1جذريرختلف،اوج؟ريامجرد!"ء!هرلانه،.وتفا؟لهاو،ا)واًدعهذايرخ!جاو.رالذيالنظرفي

بهـ،التوقفلان.الظرجمنتأنيمنتاةمةاجئةوفوبكأ،از،زاما.ؤورطكيلا،ا!واقعءنبى"فيا!وانتدص"اليفئء-ورة!زتلاجبمتهوبرمات

الىوزرمب،،،ذاتهطر،كهاص،رحالثودةنجرهفىبمةءنعبادة،ا"ا!حا.الراهـ"لاوض،ءهـاعونايتقدمولا،شيئا

مستحبلا،ولوؤتو/كون،.بورءبمنذعبرتهاازهاظنتمرحلةؤ!الوراءلمواج،"-ءقيةاكفيؤي-ج،دةكلوو،ولىةصفديمطاعذالا-تاو(مقالة

الاو!فل.ا-تقبلا8،ىيىرر-را!تيا!جذر،ةاًلنطر!اً!ادة-رقيومأنعلبهاواقعهـنمنطاورة،تصيرلت!1للثورةالذصنيالانجاز.نعمنن"نظربربئ"

ألهااعلانآو،ماضن،،زر.ريرر!ي.ررت.مطجإوحؤورلاردتماانهادلىالمواجهـحةهـ--زرهانالا.لهانفسهانذرتالتيالاهدافاًلىهزيمننها

الالنت-اذ.رظنكما-!قفء،،-لفهـمانعهاير-وان.و"هـ،بمئينهادحءىاواقعيةاا)كنتطو"-القائماوةهـءأمع،.عا"للأتجريرس.ر"لمحيغادفةجاءت

حاهـطةالمعركة)ى!جد/بةمنطوراتن!فرة!ال!ز/مة!ن.-مطاع.برثهاأندونوافعهاتته"ودبل.-صوبكلمقعلبخاغطةالضط

ناالىبلاضاهـة،الةد/هةريرءجةاتااوالعقد،العاطفيةبالازمثاسعاتوهـصن،ذلكبسبب،و!كبما..نتح.ئرأو،نمعور!،دي.نتعسفانالبتة

كماظاهـريابر:!ومماأءلإى!طروهـم-اك!ةروررز!مربئا)تالا!راءابى،دياكصدسدأتظريااكها!صكدغمأجهازاألى.ضادضمنتنجولا،خلاله

!دووو،،1)ثورة!قابر،ءلمى،صينالىلوو،فرة.ونور--ؤليلىدص!-::ينالمعاننتكفيوا!عناندخلبىوهـوالنناؤس،هذا.الالالالنمدنوىعلى

نفسها،.لفرغيائسةوو،رك"،ذدةءكأبرهلهاو!جميدسدون،ايرضاوسمافيهالاوفجواتثغراتير!عاذيااتدخلىاهذا.ا"تراه!ا)ضظريالتآلي

وسطشجبأنالمنتكسةالثورةعتتطولن.!اة،قونهامنبقيوماررتقبلبا)ء!ذ!نجةلاهمكلواطص،،ءنالكننهفو،ا"،اكصديمنبد

المفجوعالحضينؤ:-نها.وا!دانةررالنبربين.زتذبذباصكاماا،سهوئها.مسيرتنا

وجمي!ع../س-إداًاء:ةالنقيمةدان-)اغا.إ"ءشنىروعكأجنوهـو-إ:ررالتورة:ءنالحهـيرتفي،بحتلظريوتصلأل،مطاعالاسهاذيبدا

لان،للغايةطب!يعيوذلك.نرربهااتياارنوع-ةءنننخننلمفا!حكامهذهاثورةاانووتوقبطهأنيضةو./قرر.اتطلاق،،عةوطبي،تهاومردب،محناها

تقتصر!صيةانها.نفمهالفعلصميم5منتبع،ذانيةوهي،وبمبةالنرؤ،زن!،نحنهـكذا).حات،5.زلإان.ستطيع!،للتوؤةءرومامحننماجة

وصسة3انثلازطا؟لمحظاتهءصلإ،،!!الزمنتدمع.د-بلكال-*ماولضيءاىمجرنطفيساكنةخطوةوالنووفالتوقف،الىمح!اجينرائم،انفسنانجس

رورةالص؟-جووطإيوتم،اءركةامعدنء،زسو+كما.نحياوبرودرة،لكا!ي1إلىءاقخلالمناصزرتواذا،ضروريةخطوةوهي،الاصدازط

والن-كون،،لملةالعطحالةتنتد"الذيالتهريرعكسعاس،والانجازطرص-صاتضمندأ-"في!نها(..أخرىخطوة4كأمتحركةانهاددت

نفعها!أدلما،مضتمرادلتوابيتالايساوي!والذيوهذا.تزيرفطأو،تميع3"هاصراخذتانبعسااتورة)ةلمسطجديدا

النقدمفهوممعيطابقهااسنبطانيطابعللتوعيةكانهناومن.جدبدمندفالمحةوواهاوعط،لتجسرسهـ،ضروريالطرح

الذاتيالنقسوا،النظراعادةبينإفصلالذيوالترح.السليمالذاتيأماةدن-النورةب".ن!قومذانيوء/بماهو-ا!ىا4،ذا-!،لنوقف

بذلكفانها،الراخلمنرؤن/*النظراعادةدامتمالانه،،هم!،خيانيأصلبانطلاواو،ألتس.لماور*،تها3صر)ءكأعب،ابعاده،4وكاشف،نفسها

دات.فوعيةتعبرأي،متحركاصيانيامصىو!خذ،الحكممجردتتجاورأو،دتصلتاقي،ا--،افةااتءكالهـاو!دوءاالئطرنعهلم،ما

لذاتها.نحيافيددرةن!،وئتصيرو،حركهاتشهدو،نف،1زورصحؤانها،وهئت

الذاتبمالئقدبرواسطةتتقدمانتشنطيعالنورةفان،هذاوعلى.التعطلحالة

نلكبهقصداذاًا!التوعيةلحنيرفهرإقلاوهو،ا!ستبطانيرهمهـومهالرزئهكأالجديى،تتفءهننتهو)-"زورربربئورةءجم!5ا)ةظراعادةان

الحادةوبر!ده.أحيانانفسهلاليبروقراطيةبهات!دعالتياًلشكلياتاكط!!!بألاء،دةوهده.اً!كاءفيربرغارتاجرريةا-ركةالم؟لمةالس-اب!قى

نأءلىقاررالذاًتيوالنقد.لثورةفوقفايكوتأنعنبالمطبعكفء!-رلمةا/ة،عءنالنارلمعةا)بعت"رحاةب9اجذوراءنالمبحطإ)ـوحيد

واكن.بعضهاغيرربما2و/ا!تسيةالايداوجيةؤواورفيويحوثبرنجدت!م--ن).توؤور!ليسونالنطرامحادة-بر:هـوكما-إمكنولا.الجدل

!هاادةجرإحر!ةخلمقهـ51اًكواروكلففأنالىا!!اهمنبدلاأزةا!8،،ؤ-4انتورة!همالك(تووةطهناكيركونانالمجدليقىالحركةطبيعة

معبنة،بمناراتررتبطثورةفكلومسار!ا،وطاليمها،شخصيتهارأي!ب-توىخافهاالىاك،ورقبأبصارهـ!تشخه!ا)،هـوءوبمنتهى

خلقعلىوالعمل،الثورةهذهقتليساوياضاراتاهذهتهسيموان.نفسها-ا!كا.فب

الىافضتاذاًالااليت!!ةشيئمااكوعيةتنفعلاوهنا.جديردةنورةلل!رآ-ةنعطيالتيف--،تاللمح*تها؟!شرو،هـ*ونلحظةهي

عن،االوقتبنفس،تعجزلكنها،التهديميالجانبتؤدياذ.الانتح،د.واوقاءا"زط-هـا،مساراتها

المجدبوالخلق،والتغيير،الت!ديرلممهذامثلان،مملوعلى.البناءدرجةا-امن،ترياضكهحاد)"ور.ءه،هذايلوح،و!لمةولاول

اًلت!الاستبطانيةالسماتكلمنوتخلو،الثورةخارحمنحركةهو.أهـ،-ولةب،ذهصققةالامر)-ى،إكن.وصديحةب!سيطة،الاولى

التوعية.فكرةعليهاذبني)ىء-مط،عا،ستاداتةىالذيالاوساستصكلاقياتوقفلكرةان

،،تقرعاتدروبنستعرقئاأنوفني،تقدمماكلفمن،وهك!ا،.نضا-لاوي.ل!-،زارلىرزء-!ءنالم-ة:طقيرةا!2اهدهاًلىنظرتهمتاشه

،لاعبة.نقدمهاالنكسةأن"طاعادا!سض،!قد(كك!الجدوىأننرى.لماذاأعرفو!،اًاقا)4فيمهملتعق!الىيفض!ما،وانقساما

في-.نوقف-لكلمةالمعطىالمعنىابداتوازيلااككسةأنباءتبادبههوء."زرظران.برجوزو!ةتهاء.،ءةجاينيمقمستو.رينللةوقفان

قيمةوبمنحها،يبررهااداد!ىأنني،والحقيقة.اًلنظربربئ4مقدورهبةانهعاىالنوقفوروإ4زت:إغ-*هـ.لملاوتلذيه،النباينهذاتتجاوز
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دالجماعيات.وحسبنظريتبسيطهـذاانألا.التناقضهذاننيجةومثقل،خاواًنهزاميحدتمنيستخلصأنمحاولا،3سةمعائوكية

العالم،فيلمهااًلمشابهةبالجماعياتالاساسمنذنفسهاربطتالسلبيةنض،لياموففا،والماديالنفسيهـواهماعاىوالفقدانبالمخسانر

الوائقةالبساطةهذهيلغيجديدتعقيدوانضاف،بذلكاطارهاعماتصحيحغببرأنهبيد..الصعريةويئضمن،بالامليصسذلك.صتطورا

قضيةفيالآنفدحغراسترأنيجيةفرورات.ان.المشكلةبهاتعالجالتيمنلمز/باخاجتربما.الانتكاسةلهذهبحاجةتكنلمدالثورة.مطلقا

تعيشجماعياتنابهاارتبطتالمتيالكبيرةفالجمايمهات".والمستقبلالمص!لمل!ها.مضامينهاتمميقالىأو،حركتهاومراقبةنفسهاالىاًلنظر

الناردالصراعوهذا.لها3مواجهةأخرىجمأعياتمعصتواصلاصراعاحالةديويلقيها،-مرفتاولو-الزماميغقدهاانتكاساأبداتحتج

والمادكي.الايدلوجيالمجالينفيالاستراتيجيللكسببالغةأهميةيعطي.وضياعاذهولافيهاتتيهمهزومةسكونجة

نانستطيعلاثقيلةقوىوهي.الكبيرةالجماعياتهذ.قانولذامطاعالاستاذعبرالنكةانبتتهاالتيالاخطاركلأنالغر)بومن

صراعهافيالصغرةالجماعياتبقوةنحتضن-اًلقريببان!بدهانتنبأالو!تفيدراسةلايةصميميةانهامع،تعنيهلاوئنها،فوقهامن

لانها،نموهايقافأو،التناقضلحلاللازمبالعونوتمدها،المحلي.أنفسناخدعنحاوللادمناماتجاهلهايجوزولا.اًلراهن

العناصر-نستطيعلاويقينا.الاوسعصراعهافينفسهاعنتدافعبذلكمرةالمدوةالقوىكل-ابفا!فلتكما-حررتالنكسةان

فقدتوالا،اًلمقابلةبالجماعياتنفسهانربطانالمنطقبنفساتنوريةالسهلالمتفا؟لمغرياتتحالئيمع،وهذا،السلطةوأعطتها،واحدة

الدائر.اًلكب!العالميالحراًعمنجزئياصراعانضالهاوتحول،مقوماتهاث!فةو!-السابيةالشعاراتلار!دةكئففمجردليس،اًلكاذب

الاساسيضلمناكلنابالنسنةمغتعلكفاحفيونتزيف،ذاتيتنانعقدوبذلك!حوسةوخطر!اشرتهديد-شيءكلوقثل-هووانما-.فبلمن

نبغيه.ماهذاولي!السنواتفيالكثير.نعلمتقدالمدوةالقوىوانسيما،الثوريرة

الذافيةاتناقضاتعلىاذامطاعالاستاذاشمادفان،ذلكوعلىالامكانياتكلالدائبةومحاولانها،اليقظترقبهامنوعرفت،اًلفائنة

صسوق.قفزةالفاصلةاصتاريخيةاًلهنيهـةلتقريبالسلبيةالجماعيلتفي"نبعثرلم،تسلمتومذ.وافلادها،الثوربةالقوىتفتءتلهاتتيحالتي

اًطلاقاالتوديالنظرفيالزمنيللبعدأعطينااذااًلاتنبررلا،الواقعكللتمييعوالافقانالبراعةوبمنتهى،متكاتفةتلعبراًتبل،وقصا

كطرحاهميتهويفقد،لأالاق)مغزىيتحطمالاطلاقهذاوفي.نهائيالاعلى،محدودلازمنديالاقدرفهيالوسيلةتملكانهاوبما-.نتيء

راهنة.مشاكللجملةءاجل-الاقل

يسدأنحاولالواسطةوبهذه،جيداذلكيعر!مطاحواًلاتاذفعثأتها،الاساسيةالايدلوجبةالمبادىءكلافسادفيبدأت

ع!دملهبررالمطلقمنوعاءلافكارهفصنع،!اًحدةددعةالفجواًتكلكلذلكفيمسشفلةالاولرسوخهامنوعرفها،مغشوشامضمونا

كليةوسط(اًلآن)لمحيمتنخفض،لغرورةوبى.واهمالهبالزمناكتراثهلحركتهاوالخائنةالمتخاذلةالثوريرةالعناصر..المقدمةوفي،جماعياتها

الوجهةمنمتقدمةهادفةباستمرار.ننطلقالتيالجدليةالحركةيحفلمكشوفةغيربأوراقلمعبا-جملتهفي-ذلككانوقدونضالها

بانجازها،اًلثورةعلاقةيقيمكبعد،الزمنويتعرى،المدقةالننجريدلةملىماضببهابحكممطلعةالخ،ئنةالثوريةالمناصرلان،والخبثبالدناءة

التفوفىاغناءاجلمنمجازفةمحضووفىهأن،ريبولا.أهمياتهكلمنولم،امنهالنفاذيمكنالتيالثغراتوعلى،الثوريةالحركقىتركيب

منطقهامعالانسياقأجد،مجازفة.ةالكمعلىللكيفالمعطىالقديمالسلبيةالجماعياتالىمنضمةواحدةمرةنفس!فقدتح!بنما.تورع.،

قدرااًلايكونأنيستطيعلاالزمنلان،ممكنغير،بالغرضاقى.اسك5وجوانخىا.مغثيةأخلانجبةبلااطلاعهااستغلالعن،ا!ةقليدية

السلبي.والواقع،الثورةبينالبدايهمنذالمطرو،حالسباقفيسبيئالنلانها،أحياناالمصمتوائرت،بالاحتجابرضيتالتقليديةالسلبيين

طويلةمراحلبصدآمثقلةبطولالامريتعلقحينماملحاطابعايرةءدوءـومنثوديةبسمعةقيه-عونالذينشهلنهمماأحسنتقولان"نسهنطيع

بالانجازار.تباطهاتفكأناًلثورةبمقدوروليس.واًلسكونألعطالةمن!الدوريةبياناتهمسلسلةفي،فل!

يزحمالذياثروبسبب،انهابل،الافضلاتقيقأجلمنقي3وذضماريةفعاليةفيالمعاكساًلانجاهتبلود،فصيرةفترةوفي

واللجوء،المثاليتحققهابشكلللتضحيةمضطرةنفسهاتجد،مجتمحهامنازقىمنجديدمستوىنحو،أيضااكخطيممنبخظ،تتحركللغاية

3داماجرامنطقيوهذا.اًلعملبوسيلةلتمسكالمباغتالعنفالىافياًلتاديرخيةوالمرحلة،الظرفمعجدايخلاءم،التقدم!يةالفوى

كثيفةاننكونبعمليةالمحدقةوالعوائق،جيدايتبلورلممالتوربمماالجيل،ترابطشهوبعثرة،الجيلزعزعةالىويهد!.الصضالاًبرتازها

اصتياجهـم.معئىيعونلامثقلماضنصيجةوالناس،وشافة.ادصائسةاللامبالاةنتركفيايقاعه"م،بنفسهوإنشكيكه

النثرودكللادراكاًلكافيالثوريالمحدستملكجماعةانالتزويرهـو،اًلمستوىهذافيالضاجعالوحيداًلسلاحأنشكولا

بذلكملخصة.السلظةنملكانواحدةبقفزةتل!صرعوالتناقضاتالتيالمشرقةالنضاليةواللحظات،والمفاهيم،الت،ر/خ.فزوير..

تعمل،وان،شعبهاصلبفيالكامنةالثوريةوالدواقعا!حاجاتكلمزيفينناسالىوصولا،المستقبلبرودجبلصما-،ترهاار.نب!

كاليةبثوريةوحقنه،الجيلوتوعية،الشرورالفاءعاى،أفتدبقدرةالوجوهفنفس.يؤمنونبماذايعرفونولا،والتهاويالضياعبررونررس!

الاساسية.الاهدافنخو،مستقبلا،الانطلاقمحلىلمحفزهوتعلهس،م،الئضالعلمتهمالافواهنفس.ونقيضهالشيءلهمفالت

ماعكسعلى،كبدايةجدا!لصلجاهـياسيالحللمحانوبذلك.وماعت،ونصوعهابساطتهافقدتاًلاساشةومبادئهـم.الحدلان

بعد.ثورياتتكونلىال!أجيالناوأنخاصة،مطاعالا-ء،ذلممول.السواءعلىوالمزيفوناًلاصيلون،حياءدونبها/تدقوالكل

تتبلورلموهي،واءـنةزالتماالعربيالوطنفيالثوريةان-)الىالثودةبقاياكلباستدراج-سابقاذكرتكما-اللعبةوتكامك

النطرةتريهبفيالمضبملم،تكونهابفرضوالبدء.الآنكأىجدا.تماماوتهدمها،القوىمنها.!ستفرغزائفةمعارك

ائسجم،االثوريالدفقلديناكانفلو.ومتناقضمجانناًلئ!املة.صرو؟ثرجنحعلىمحمولكخرايههينظرانيمكنلاكلهوهذاً

لطضرناكانلمااو،المريعة،الفاحشةالصورةبهذهانتكسنالماالقوي،الملعونةالقدركضربةاًلجيليرص،حبدأالمر/فةاللامبالاةمنمداان

(-والمخلصين،اًلوافيهممكلتستنهضالتيا!ننأزميةاهـمات!هالتوار،تماسكهدمتمانها،الا!داءتناقضالنكسةتفضحانمنود!لا

حىالانتظاروقبول،كبدايةادبياسيالحلدفضفان،واًذا.بسهـولةغدهايعرفلاتافهةونزعاتقديرمةعقداذيةبسوءوأبرقطت

مثاليم.موقفعنعبارة،نتيجتهويعطي،ذروتهالجدنيالصراعإبلغماعياتالمجتناقضاتمنحد/ثفيمطاعالاستاذوثوفيةان

اًلسكونيالوجدانصاحبوان.اخلاقيلاتخاذلالواقعيالصعيدوءاىهذهالىالنظرلان،الاهميةبالغشياسيااغفالاعتتضمنالس-بىية

.إجدليالنتصرحتىاصبر-):بتعالالج،ئعوجهفييفحالذيهو،لهاالحقصيالوضعمعيتفقلافحسبمحلياطادداًخلالمجماعيات

اًلنكسة.اخافت!اًلذينوليس.ميتة.لجريديةأفكارالىالايرقود،لا

تعريةهيوتلك،الممكنالمخبرأجلمنالمحققالشرقبولهوذلكيومابرالموتمحكومةداخلهافيالتناقضت!إويقوةأيةانحقا
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لكلالصحيحةالاصيلةالثقافةسبلتيسرعلىجاهدةوتممل،فخعبهافيهاتذمرنهائيةلاامداءفيوبعثرتها،الزمنيةروابطهامنالثورة

توزيعتنميقد.النوعيةمعتتنافى-بطبيفنها-والفوض.فرد.المزمنمسرةمعالاساسمنذالقائمالحتميسبالها

حافراعشإاءعنتعيالكئها،السياسةمفنرفيونجضاعف،الصحفالسخإفبالغومن.اًلعمللوسيلةتمليكالسياسإيالانتصار!ن

للوعي.حقإيقيالعليةالدولة)حكمتتكناكيوم،سرناالدولةمناًلئفورعقدةلظلان

كاناذا*،للعملاللائمالجوالنكةليست،المنظورهذاومنوآن،تنجزانتستطيعثوربمطحمسعلىالمببةفالسلطة.(الاسنانةهي

انساىاًلااحاولبل.الياساعلنلاوافني.لداتهمطلوباالعملهذاجمايماتفيالمتنافضةالمحدودتكشفأنبوسعهاعالية.لوع:ةتحقق

اًلمتعالى.التفا؟لسهولمةمعث،ءسواء،تتحولاتي،الاخرىالتومحيةنقيضعلى.ذافهاالعنبات

ثوريةاواخلافيةقيمةكلمنيخلو،ادخلفالىنكوصالنكسةاناهـقدملامحوجههافيت!مماحكاتالى،لاأممطاعالاسناذ

فيونعرق،مئهاذخملصلمالتيالقديمةوالروالسب،التاريخية
وهي.عنهاتمخضتانيبالتائجاو،بهاتحققتاتيبالطريقةاء-.....0100005.".....

ررتجيكماوعميقةحيةثوريةأية.نوليدعن-الاقلءلى!ادا-عاصجزةصستاوتالرع،اجالا!اء!ي(كبباد)نرسحعبيهنعصبات

مصلة.وسرعة،عجيبةببراعةينمتميببعجوهرهافيلاذها،البعضولألولا.ينالاسمنهوإعانينا،ذلكجربناوسابقا.مرربعاقررمل

والزمن.انجازنابينوالمخبالخطررلثقاقخمينمميقاذهاجواراليتباينوهي-العقيمةمناقننانناض!لمكانتباستمرارالجيننىتدخل

المثرةاللاميلاةهذءهومطاعالاشعاذمبحتفيا!جواتاوصو!ل.اريخالىادوش!القمرسبصقد-ومغنىمبنىسقرا!جدل

!لمفيالمعاعرةالثورياتمعا!باخطر،فؤلمفاتيالزمنورلةا!ما!دية،الاخرىاتويمةجو!ينبمتاًلتبماًلثورفي!انهناومن

ذر!ي.ظلتوانما،متجردعقائديمإستوىالىتردىانتستطعلم،الحزبية

ورسوخاثباتا،داخلياخاويةوهي،يمنحهاكانالذيبالشكلمإ!ودعة

النظرمنبمزيدأوفاعنافحظىأنوافصهكختامو.لماسكاوالدروكلتماالألرثرسهلواضحوارتناط.كاملنتماء01الخارجيالعالممععلافتها!ي

ثوريةفكانت،الالفاظبحدودوالصقها،والنماءالت!ركعنوعيهاشل

ودوسسصاللهالتنكرعن،(كشكل)هددتحينما،تورعلمودهذا.مغدقةساكنة

للنكسة.الاعدادديوازحثونوالمشاركة،.دلهـ،(بادنها

هـههههههه!لآهه!55رهـهـههـهههـههههههإ5كلرغمالكلمةعلىوإأصر-الحاضرةاًلتكرارمحاولاتوفي

اًلناقدومسووليةلمعاصراًاًلشعر5اًلثورية.ستننتقد-والتجاوزالتغيرباراداتالمزدحمةالخطابات

حإفظصسري:دقلم.....وسعظلالزمنمعسل!مةداًلطهسلفعمان،نفسها.وسملتهاسمف .!،سسطي!عليلكهاالاحماطارر-،بعصلرد؟هـالعجربهمىالحديدء

!ه!ههههههه!لمىنومعكاذبةمعارددخولالىاتمراولاضطرارها،لبطئهالائما!تطها

حيويتها.النكسةلهاأعادتاًليالسلبيةالقوىمنكالالغامطريقهافي

قضيةبهحظيتبماالمعاصراًلعربيالادبفضايامنفضية.لحطلمانالبداهةمنفان،بذانهالوعيلنعورهوالتودةنترطكأنواذا

)1(والموضوعيةالعمقمنكنراحدامئاقثاتبلغبعنهاالجدإهـمنالشعر،النضوارعديالصراخفرص!تبافاحةيتملاوالوعي.بالوفينهدأ

الابله،الرجعيوالتمصبالسطحيةمناكبرحداالاخربمضهاوبلغأو،بحربةالناسيختاركي،اديهمماليقولواالمزيفينكلواستدلحاء

جديدمنيثيرتالتي-اًلقديمةالقضيةهذهمناقئةالىالعودةو.فبلويعنثون،بهاويتحددون،يلبسونهاجاهزةجلوداًالمواطنيئبىعطاء

ا؟..اكباراربئءالقلا"اتيالطنانةوالابحات،اولضيالعدرفعائدنقدباجتثاثينم،ذلكمنالعكسعلى،بل.سبيلهافيوفدراتهمدقواهم

أساسينينمسلمتيناناوضحأحب،بالاسكئدريةالرابعالشعرمزتمرفيوسائلهكلوبتيسر،الوعيامكانيةتلشاًقيالجذد/قيالعفباتكل.

القضيهإهذءعليهسنناقتسالذيالموضوعيالاساسنإهمايطلق.صحيجاشتراكيءسنوىعلىوالسمعيةالبصرية..الاساسية

اًلاجتماعيعالظروفابن-اخرفنيانتااجكاكط-الشمران،اولاهماوهي-التركيبالمعقدةالجهللخلببةالمكونةالعوائقازاحةان

الشكلأن،وثانيتهإما،عإنهايرصددالتيوالحضاريةوالسياسية-الانسانسإةالمادقيالمجالاتشتىفيمركزاتخإطيطيالثعاطازظلب

مع-القوليمكنحنإنى،ا!فنيبالمحتوىكيبرحدالىمرفيالتعبإبري،والراديو،القراءة)اعإروفةالتوعتإوإسائل"تإمر)يرضرور،ة

اًلمسلمتينهاتينو.من،ذاتهالمجتوىهوالشكلبأن-لوفافوهنربم!وارتباطهما،تعقدهمامعالعطيتين،وتناسق.(...واكوجه،والسينما

الناقدولمسقوليةالمعاصرللنعرمعاصرامفهومامحم!ينننطلقانيمكننا،وينبذ،يخنار،حيا..لامياوعيا.لخلقالتي،الثقالمحيةالعبئةهـو

ا!سسه.وتوضيحنقهءفيالمعاعربحتميةالثوريةالمواقفهذه.مواقفهخلالمنباستمراروجودهوي!برر

النإليدإحجرهاميإتةذإهإنيةعنوتلقائيا!نىياصإرإوإرادإىفالشعر.بالمسؤو(ليةاسإاسهامنالمنبعثواخلاصهااًصالتها

شعريسةبطريقةالمرئيمنالعالىمحضاريموقفعنواعصدورهوبلثوريإسةحكومةالاتستطيعهالااتإعبذةهذهمثلاًنالواضحومن

مرتبطاالثسويرعدأدطالناقدلزم.علىهناومن،اًنفيوفلسفية،وع!دلاطنيعياكمنطلقالسياسيالحلفبوليجعلماوهـذا.فوبة

ذلكعنهالصادرولاالفلسفيوالاجتمادإاًلحضاريللموقفبرسإدءوالحكومةالشعببينوالتناقض.المتلةالعربيةظروفنافيخاصة

أبسطمنوخاليةخماطئةبطريقةوحدهالشكلرصدويس،الشعراً!هحول.البعضيطلقهاالتيالمشاكلانكما،مو!وماًلئائرة

النحوية-اواًلاملائيةالاخطاءبتصيدمكفبللامورالسليمةالنظرةقواعدالرجلحقمنو.ان.الحاضروقتنافيمزورةفتاكلهي،والقاءرية

يفعلكماالعروضيةا!مناتتصيدأو-نجيمجوزيفالاشناذشلىا.قدالحاضسعيهالشعبداممااًلطريقيركرسموأن،برفردانالئانر

شعركةدؤيةعنصادرةحيةتجربةالحديثةاًلقصيدةانذلكا،نجبرءالحركةمنظوتفيسحلةوالثائر.يهانهفرضاونفسهقيادةعنغجز

العديدةوالايحاماتالمتشابكةوبلاحاسيسوالتفردبالجم!تمتازللعالم.شأفهامنيرغضلاالجدلية

للقصيدةليفسحالمتردالبيترتابةمكانحلواحداقاعيئظمهااتينذبلننسهاقثوربته.يطاللامطلفااًلثائريفدواأن،هذايمنيولا

حيويتهالعربيللشعرردتجديدةمضامبنعنللتعبيرخصبامجلا،جنورماناسيةوتتععشط،المخلعىاًلنقدفيها.لرقضالمتياللحطةفي

لموضعاتناظممجردالىالقديمالعربيالشاعرتحولانبعدفقدإهاافني.ديناميكيتهاوفا.فلة

الناستزييفسإهلزإوفوفإي،اًلجدينادإوعيةجوفانوهكذا

لتلاركالعمقةالدواصةالىهناءيهثيرأنالكاتبيحب)1(والسع،نطاقعلىالنفسعلمواضت!لال،الطثيروسائلفقدمنتيجةفيها

.الادابدار"صرالمطالشعرتضايا"عنلللانكةتجاهبالمسووليةتشعرحكومة-!8؟والذنر:المستقرالوضع،جدالبلاهو
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رؤإ-صةديولرجمه.اًلو!تذلكميا)فديمالءربيالنعا!رعا!"الزريلي-ناخيلاوةءكهـ،ارءيالعروء-هـ"الاوزاًنعلىالالعا!مه!ملامرورة

سلمناكما-التعبيركطألاسلوبحيت،ملانملعبيرينط،!داصل!"ر.!"اتءرواء--"استقصائةررا!هـ"بعد11،بررياتاننا)مرنويأحمد

نفسه.الفنياًلمضمونهـو-و.و"نأنهـ-!علىبمدهمنلتفادوامراءالنخنأخذهـ،يوالتقبا"الملأنوبالجيد

البدأئيةالقبليةكأخطياال!ديرمالعرر!هرنمعالمجلطورانولي"دلتطرةاهـذهأدتوؤد..حالبئي،1ء!اءروجاإمكنلامقدررء"ؤواعد

مسط4صلف،ظهـرهوراءصال!وديللمجمعاعيمالا!الوا!عو"*املدنساء-درالى"منالخايلءروضنحولا)ىالعرد!لامروض!الضيقة

هـ-ناكمبيرمنكنوع*جمدءدةمفاهيمؤطهر!،للشحعرترة3مه،!يمالا،هـاعاكصعرياًلسسو!معاىواكهرسال!ر!تحقصهمالذينال!تمعراء

ليخخطلىاًلمسيطرةمالقوىمعوالمتصارعةجنمعاداخلالكاتةاكذ!رأتأعالا؟--دوكبماالايرقاعيالانطلاقلحركة"ومةؤهـودالىإوسيقي-اوالإبرفاع

-حاحقيقيابناكانتعديدةصودديلحهـيردة1اًلمفاهيمهدهظهـرت،ماودهـ-كصإزورةموض-وعاتقيالنتحعر-لحتطساءهـعاىمم،،الشعري

اوامعامواض.ماتمنألصاهيةأبيهروبمتلذلكغنه،ومع:راًللوا!عوأنواعهـ-،أطوالهااخلا!ءلمىالانفعالاتجم"ءلءترهـ،نترةكنتيجة

الانتعساد!-!ه!نواًسىآببمواسرا!الحاد5ؤزهدخلالالمؤلمةءماعبمالاصؤ--ازء"ارريا-المتس،ويرةلوسيفيةالىالجم-العروضيابالقانفسفي

كبمكفبرهوأض،حرهـليلىالفلميرمدهلمالذينماعبمالاجلاوا!عالساصرالىىلي،!ضدورةالح-رذاهادىودد.أ&ساو.ر"العموديرةالنتمطرات

له-فى!علىاً!اص-راحم!جهلأزتابرالميالنفديةا)وا!ميةمنا؟اروزونا-االقلام))و5ا!ت-ائعلعرية"اصبحصىا)تمرمفهوم.لشحويه

لهو!ا!!بماوالمنبيلسعرالالمحطايمة،نةا!رصوو!بما،مجممعهلمحيا)ءياة!:لى!تيا)تءعران))ا).سلطةرهتت،ىنجيمصاذالالى!للوصةىا(المقغى

وغ!..عليهوالاسنعلاءا)واًوعد!قىم!مه!-دبمو!المفر!ها"لملأءاابكمابرمكنلاالمد/بئاوالم!ىالمبنبينالةصلخطأفيوا!عا((معنىيكونان

المخحلمه.مايمةالابالمواضعاتعنالل!!رديالعددرةليبالا*صلمنذلك.)1(لاحوال1منحالبأيتههاالفصل

"الواض!-الرؤ/4عنالعربيللشعرالواعيالصدورهداوبعدزاختتماوالنتيألتعرعاىالدخيلةا)خاطئةالم*اهـ-مهدهكل

روء-والمعلوناغتاكبدية-لعرركط1النتمعرأ!رت،آلاجعماعيللموووءمكن)5انهحتى،الرسميةصفةلاكسصابهملمحوقيعتهاالمدا!عينحهءون

ر،اًك--لحروبينادن-،لىب-ا(هـينتيجةو.الضعفاركودا"نو.رةهـنكتيرقيللنتمعركيماالرسمافهماهوالخاطىءالفهمهدابئنالقول

اكماءرعمليا!صلألاًلا!طاعياكظاملفككلبدا.رةورتيجة،اًلء!لإبيينوا)تصكلرصركهتع"صبير:كرونءمنيناكأ/رالارتدأزنظراالعرديةالبلدان

أوودواالذرنوالعجادالررو-!نحالةوازد!،ررت،دضا-لهر-نالمصتهـراك!ؤونزرساكبصبةارسما،قىةالاجو!كببادبرة"راكزءلى،الجبرد

دواوو-لمومنالجديرهـ،الاجتماء!واومهمءنفيالحفيك!الفتالمعبرهـهـاا)رورليية،البلادمنكنخرؤي-تم،ماعليهاتميطرلمان-الثقاقية

اًلىكهمر!ل!مامدرا!ض!هـالذياكصعرمعا!مر،وبعاىالالدرةاسياسهء-وزا5مضيى،نهـأفيلحهلى!كريةوج،ةنطركلبأنمالطمع

.بعدهطويلةلظتراتواسنمرالعثمانيالجىددالشمعراءوصمحيضمابوضوحهذاوقهـظهر،طتقياو،موقفا

لمفة،المفالحفاراررمعطياتطىذلكبعدالعرببما)وبرهـاندنق"حتماررو!اك-وررير"ه!تمنالفراًءتئفبرالىتهـ!ؤ!مختلمفةسيالصيةبمياسم

ص!ا)هـولهآة.:ءت-.ىالنموالىطريقهاتأخذا!برجوازر4و!دأتاًلنت!عرأوءصالفيالجباةبعتؤ!الاول"لالفضلهاكاناتىالجد!!ة

ا)!وناهـ!!ارلحظةهذهومنذ،اللإفي"هذهكدلمجبم،لسبمالسباتكل.جديدمن!ه!العرب

ر-دا!حىطوبلة)نترا!اررتمرتعنصهةحضاريرة5هزءا""العرلي-بئالنطم-رمفهوملوضيحتتنءازمالتيه!الخاطئةالمفاهيمهدهكل

لنضح.اوكاكطورو"واهيمهاالىفيرهونهإفالعرابسط!كه!ؤ،لسصعر،تجا،"المعاصرلناقداليقىوممسؤو

ص--هـالىألت*ملاذيا،اك-عروووالمفللإىهذابرهمناوالذياللألملأمو!هـ-!،شعر.بةيرقةدفار"رئيةصيةنجردكأءنبهاواك*.ير.ورباله

أصبحخىنهوخمسينيلال!رن!فاًتأدبعببوكه!الفني4ورءكاماا)ت!رلمحياًلاساسيلأنذلك،الة:يلهذاًمنثكماءأيأواًلمقنيا(وزون

عنه،الصآدرالاجتماعيالوا!عا!ةكرر"المعطب،تعنالتعببر؟ررصنط،فخلالقيهاو!ههـالشماعرصادقةنتمريةورؤلمكأحبةنجربةءنءصدوده

الخلاتاًلضروراًتنسميهانيرمكئبمامف،هيمهلباور!ءرةخلاللروقدذيالى-والحضاريالاجتماعيالواؤعمعططتبالصودةالبناءعملية

لائم!هورلى،نهائيبأنهالمقوليرمكئلاؤتيآلنه*لأبعدهاآستكمللنيا،والقاقيةكالورن"مبايراتعبيرنتمكلااك----دهـذاًوؤهـلمبمتلزم،ي!عيشمه

رولمتط!فدرمومن،الراًهنةواًلحضاربةماعيةالابالظدوؤطمع!فطيتنطنعاكك!الاشكالصءرإنهاتصاعرايرى،اخرنتحهـلايرست!لزموؤد

وهذه،الطرودنهذهؤجم!للمطوشاررمرةالمحركةبعاجدبردمنولم"?ر.حفبيقياعطاءنجررنهخلاا"لمنيرعطىان

وضءرورة،حضاريهوضرورة،ءروض--"ضرودة،هياكللأتالضءر،راًتيمرؤطار!لىبهـائةبورلفويرفئأنطلقالذيالفديرمالعرركطقالعروءر

ذلكحدة،علىهؤلاءكلنواحدةبكلىمرانههدامن.إظالمولا،مضموفية"،ءصةمف،ه-موص-،ءةلموسورةيرةتعبيركض"رورةلنضصأ،اصمدبنالحلميلى

مع*بيرصمبعيدصدالىو!راًبطةمتماركةء"اكللاتالضروراتهذهلانواكث!ره،،?هاالمتعبيرالاشكالاؤضلىهوإقديرماالعروضصيا!شكلكان

هرزهددرسانسنح،ولكناوان،ابيضهمالالصلالتطههـفيوىإلخن-ء)ىالعربياخترورت-4صدرالذيوا?ف،ريالاجتماعيبالواؤعادلباطا

اده-كلالمربيالنتعرصدورأسننازمتالىتي-التلاتالض.روراتهيالتيور.ؤابةئهـكأ1ردوكرممنقيهارم،لفيلمهكأاالحياةقظروقخ،يخماًلقد

منسيكونالعملدلكدانحدةعلىكل-لضمونيواالظت!القالبنفسهالمو-يقيالنفمؤيهيتكررالذياًلعموديالنتصكلهداقرصت

ا،-ت-ولىعلىليوضوح"القفطرحيرمكنوتىققطخاًلدرالسةأجلنعماتالاليست-نعلبمكما-العروصةقالتفاعيل،رويردةمرات

.النظريات.!ا((هـ-تظعلن))زرجمةليمكنانهتى!معهصةيرقةليطرمكردةموشيقية

ا&روضعلىالخروجالشاءرعاىصمتاليئاًلعروضيةؤالضرورةالى(51--5-5-))هكذاوالسكونيالحركاتالمعروءلميونرجمهايرلإ

عنللتصرموسيقيكنغمنغسها)حروض!مةمنكأنابعالمقدبر!العرركبا!ةفعيلاتبقيةترجمةيرمكنو!كذا"ترنزنتن))هكداموسيظيةنغمات

الوالىعالحضارياننطوربأالادتباطكلوءرتبط"،والانفعالاتالاحاسيسالنغمإتهدهوز"*رر،الشكلدهداءوررء-فيةنغماتاًلىلمغةالمخنرالعربية

الاتاًلانفمسبينالتباينوضحا)هـيواكهـ"15ءيةا،جتالماومالمدىفيتنكررمعيمةموسيق-ةجملقىمكونة،العربيالبيتشطريؤ!برتادكأ

م!لمفةموورصيفيةقوالبءنالبحتالىالشاعردمعهم،المر"إفةالنة---"ا(اًلعروضبةالبحود))-فيةالمو!ا!جملىهذه-"رامكنوقد،!.تكلى

،سضىالاصوا"نتماعر!دهعنؤيهااككل--ديرهكأ"صتىوا،زواعالاطوالمنالرتيباككرواًلنغمهـذاكانؤقدلهـذا،البحورمن"مببنعددفيئ

نفسديالانواعلمغةالمختالنفسيةالانفعالات*تركدلكروتللأؤياباينةلتاالقدإمةالعربيةالقصهبىةعنمضمونا)صادقةارءعت"ريرفئاًلصوداًسلم

ير"ونسوالىغالبالمؤدياًلىتيقيالمتساو-العروفخة-الموسيفيةابالقواصليالقتللمجتمعضاربةوالحوالاقتصادبرةالاجءماغيةا)ظروؤخببتر

اىيركألمفافرحضوركةنحتاجهالذيالمو!"يقياًلإرقاعلاندلك،الان!ءال

أسى.أوصزنرنةتحتاجهالذيزلكءنكب-رح!داكول)!رمنهواتاخرمقال!بالقيةمذدأول-با!-يئذتت)1(

افهـ-انراءوبالفنونأصلبئعت،ر!،الموسيهىنطوركلسال!آما."الهـفخبيالضلقعمم!يةفيوالمحتوى
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اعطتلعهـاًن*وخاءاا.قينبةاضرورةاءنء-توىعالجصلدىباتاككماالمءتامةالموبقةالالقاعارطؤيضاك"رجدالذيالثورريالانجاه

افونااىااكظرةؤفرتور!هـانات،ةحب"ااء:-"ازه،ر!ااواوميها*ادجاوء،سيسالاصوارز"،ءرعنل!برهـاخلالونيات-مة1)-ب،،لزصر

)،اثعارانهد.وومقدء"ؤيتجورو..مجلي1الإاطاله-ا--وو!ؤ،لصتىعاءكأأدتاكيلللأنغامفيكأاًلمو-"الى"هوج،تخلالالووتنفرويأكناؤض+"و

و?-ف).لمء،ار*الم/ءاه4تليه،1ا%.مرا)تفظ-)ن))..((ؤ-ا-وؤ!رأ)5.ور-كأءب:بءخكاءلةص-كأكأءرليكأالهء.-إدةازراءالى*:"،إلا!-!ز،دة

رهـزراًء--ءللأا(اًخررنتكلصورهؤيواث،نق--"اعامكاا)حفورةءننفسردبموكل*ت--:كأالمقد،ما--ردياالالساوببدلكءكألمة،ات-،ر/فىا

تاً)5ء-صهـورهـاللىالعالم"وجاهوموؤف"التعر4وفيفياواعيااًلف،!.ا)فيالاؤئاعءإى!،للةؤدرةاوؤتا

لذالمث-رة،مستهبصفةورو"ظورةفرةء"زعامما3قةواووقي،-قةالحفيعن"،علمالالمحبىالثيهفونياتنتكلورخولالعروصياكطورهذايرزواقد

بب-قاًكبارلاًكفاعلررءأتوا!حطهقةءناًلبحتاهـممايب.شغيران)زممدررر-4واء-ءإباروورلمز--ونالم.دأأنمنذ،مراحلعدةءلىاًلتععري

م!ه-ع!يفي"الحفيءنالبحتقأ!-،وب،اًحدركلفياً(رلبط"الانناء*ي،ال!روةاييتتفعيلاتفيعددقيمرلمحونالمه!رشعراءمنوءددأبوللو

دا!علىآانئمومن،وزطورهالمجتمعهـدازغهرءعوؤطورزغيررد؟ئيافيووالخمم!مينياتلتمعراءواغلبالاربعهنياتشعراءرعصرؤضانالى

..هعنرالمجؤيتمرااتالتصرنغ!معإددجمنميردان1نفسهالاسلوبليعضخرححتى،اكفعيا"روحدةءمواوايمزماءاالشطروصهـهاقرنا

لمتعيرانالحقيقةءناليحتا-باساكأصدا)"ءرعاىلزملذاك،و!كذادؤ--الذيقاعالالمدوصدةمكتقياأكفعيلةوصدةالجددعلىالشعراء

اًلمهـر،رأطلذياكطوراوف!إيرا.لملاؤ!صتيو،تهبروءفهوف،برتولوروآفترا-يرةالشعرلىت.جربةاعنزعب-بىهاثناءا-ليةالأنفعانهزموجاؤعتازم2

المجتمع.علىليأتتنمرارفيمفوني51للايقاعالموسيقيةاكموجاتأدخلتءروضيةزفعيلةمن

لكطسورئكداًءالجدبدالشعراًءداءأننقولأنيرمكننارئاومن.الانفعثللاتزتىءن.لعهرانبذلكامدئهاالتياًلعرببيةاًاقصيدةؤلب

لهـذاةالحياةطبيعةمنجزءأنهنعابمستالجميعمنأؤوى!والذيالانفعالاتهذهزتوهاند،نالشعر.بةالتجربةتصتائرمهاأرتياكفسية

الاشك،لاكئرمنكأنءميقرت.كلالت-مراءاًوالمشعرنقادارتباكلؤانتمهـراًناضطاعتأ%-باالعايىةالقصببدةمعتقفانبذلكفاستطاعت

الى"تناؤضانهاًصتدامأرىالذيالعصربهـذاار.ذهـ،ظ-!و5لعه.رءللإءمة.المقنزةالنتعر.لمقىالصورةو.زقة4ؤيالمختلفةالئفجةالانفهـ،،ت

ط--4ج*يارااًلابورالعمب،فضيآنلممكنلااخروظ!ور?ل-"ا)ق!تإالعصرروحمناايرضىصزهت!االعروضببةالضرودةتهد.لمما

.الاحوالمنىالرأيصب،العربيلبيتيقيةالموسالرزابةجو!رير:،بإكغيرؤيهليدأالذي

الزهـقانمنيائهوادعالةهـبر!رالشمعنفادلشافعلىأدلوليسالمرفياًد-!الىةجرمقفاجنتماوراا.لافظبةاررخارؤ!طنتاد34تضلمى

ادزف-كبارأصدا(الامدىا)نابا،اور?مرةصرلمة"!للالطأهم2ؤد-يىتتللىان-يرء!بل!ت،دودهـاكلمةكلقيهزؤدىالذي

لىة-،موأديودتصاررواًسابيثمرءنؤ،لاذيواالقديما!مرجممااكء*رلأعدت-اءص-هـ-كأصرورةا)عروضطبيعةفيالتغيرؤكان،عنهامتفئاءالا!

أزبتوك-عراءاووولاءصين؟رمؤي((ةالعرب!اًىدكألىؤا?دثمرأز"))ا)ة*رلم-4اًلمحتويرآتشإىعنوإهوبصدقلا"عيبرواسعةؤرصةالشاعر

ء.ره.عنبوعي.لمعهراناًسنرطاعؤ،ددامءار،لحءاةجديرث*رهمأناءواؤ-عءنا)واعياكإسرعاىيساءدهملاذلموؤنبمموسهقيابؤافي

دالجدبر-اكءرخرجاككبالم-تءادكةاتلازثااًتالضرورهي!فىهؤيصةهـمةإورزس!-.د.عئهعبرماو.هذالاكأثاؤه،اكبرا"*انيةويعط-"

بردةال-دومض"،مبنهأنتمكالهؤيا-اةلاو.ؤ؟ود،،و./ء-،رءها،1كفوجآضورةل!-"الحوالت*را!))ؤالجن؟91.سعة"جديدةؤءطئد))ديروانه

،ازن،-الواعي،."".يرهءل.،،ولدا!تيبالارضراكصاؤ"ءاىالديىلات،ض"ول*"اجو!رس:رالىير:اإ"!راًئ!ادليلازعطيئااكيا--4اطبيعته

ان.)فدرتبا)ذياك،فدءإىمعينةرؤلمكألهاجةالواعاًلنظرةتؤرضاً!"،بو."رودنقهرهال!ا!تبالم!!هن

كفبرللنقدارريةالاساوظءفةاذهـئهؤياضع،وبرةالثعرالقصائدرحقاوجداناانفت،ح"نوجودهـاأستهدت!ؤ!قدالحضادوةالضرودةأما

خلقالتيتلكمنوبمبااكتربطربرقةيخنهرؤأولهوش!رحالادبيهل!لمهاتفارةاءص"وط،ا"تة!"الحضاراتمعطهإتءلىواًررععبشكلالعربي

منال!يالعملخلقاعادة))-زت-"آروصهـنصرءلىؤاكقهـ-،.رهاازد!-ووالاةط،عيةامصورابعدزمنمنذم!ازهامج"زخطتاًك!الغربية

الفرم!الىتض.،ؤءنادرةؤرء-ةاومحايهسهاقلايرلم!ئ*حاومسولي"دبردج.الواصحبمميسه"اكروااًلفنكلعاًلمذياًلىتبكنولوجك!اًلتقيهـمفي،1

آمىاسطحية؟طريقة،دلمكأالاهـتومحاولةالشمعرءاىلكسلقالت-ابقةهـرصالت!الت:اؤص،تنفسىمنيرعانيالعرد!هعتالمجردأوعندما

المتعصيبنالنقادمنعيرهإمعلوكما"نريمجوريرةء))الاد-ة،دؤ)ءلا*طياتامعير!ث!بة!اطفا)مربنياًاثقفأحس،اًلغربيالفندلكء:ها

نالمه*صلاوا)ذيا)ثصعريالعملالعهوديال?*لليرء-دبر*ءفوناهـبرناالثهاؤيلي،رت،حاثدبردهامالارتؤيشكلظ!-العربيقيللحضارةالفية

لجو!رهولاالشعرلاشعةزفومأيدولم،،؟هـونهشعراالثعرلم-ءهـىاًلحص،رةهدهفي-هنايهـمناالذيو!و-الشعرحققوؤدص،ءصة،اها

الاؤل.علىالموسيقيؤيواليوت،امرإسكاؤيباوندعزرايدعلىومضمونيازعسرياظوراً

!لىيجباًلمعاصرا)ث-وررلطبصعةوء.ت،5ا!ياالق"!مهـذاومنوأراًجونوحههتوأمادوشيليفبىونيرودا،اسبانهافيرلود!لمانجلمترا،

لاكلاماليكتب3القاسك،5انؤبلزجاههزسووليتهبحدداناكاؤدالهزربره"ا!شعربر"الاشكالحطمواالذينالشعراءمنوعيرهم..واًبرإوأد

فعلكماءصا"يةر،-شءكلؤ-لىارداع-ةعمليةهـوالذي-لكقديمتاتطوراالداؤ-"ة3ا)-رخلالمواةصعاتها.نلاشتم!معاتعنواًلص،ددة

عن،جحتالذياقادىءا.ؤفيدلالفلي"مهازراًتكلتساقانجيماذالاتوهـ-بؤبلمنساهئاآمااًلثفرانذلك.العإل!يرلعتويالذيالمستمر

الزتشدير3بالثمكليقنعه.إ.واحدموضوءك!راي،مقئعءوضوعيرايوالتيعنهايصسددلتياابىقيوالحضواا-صياسيةاًلاحبتماعمةالطروف

اثصعري.الكإب-رازابيةضرور.ة3المنض.رورا!تيؤه؟داًلفلسفيةوالابعادلفكلهلوعاليوبالتمهصمونهروععليهزفرءر

ؤىمص:،إ،رأ.،عطيانؤ-لنقدهخلالرونئقلمؤت"يرروطيؤاكاؤدالثصعريعطائهفياءقيقيااًلثث-اعرإكثفطصيث،لاعالم4رؤيرتصلملألهاءن

بوضس!وحي!ددان4ءبىلزملذلك،اخرفنيعملايفىاو.دةقص!ب*--اًلااكطعراليهاير!نوصللاواكيال!المور؟نجةوثقاقتهمعرفته

4وءوعي40اوؤفاهذاويرمند،ؤ-،1رأيهس-*ملالت!م!القضكلوؤفهنجاهإبىىالذياً)فاتتفيالاطاد.نكونبلةطووؤإ-فزيةوثقاؤ-ةصضارإةزجارب

ويقدر!،،يحترمهاانلللانسمانإهكزءوايمةثقاؤةعنصهـورهعاىتر!ن.شعريةبطريقةالعالمخلالهمن

جدبرهـالىظرفاضاؤة))برءإولانا"ا،إ"المناؤهـرأخا)فولو-تىةالاجتماإي-بمواضعاز!،،ديةالاؤتصالعصرطبيعةؤرضستآما

.أنتر.ابتر"بانهالجدإداكصعرفي"ليصفإ!"..4القدلما!ظروؤط-ذياً)اًل"!ءبىياًلشكلهذاالىاحتاجتمضموليةطببمةو.اًلنفشية

إعطكبب،داؤ،ز"،موصوبمبةهـإؤشةدونأي..؟!"أجدم..تع3أ..ر،لطر،قةالقعارندءاً)ىب!صلاربسننطيعآماحورة5حسنياًلمضموربر-رر

ءـذهزتلصاحبيقولهآلامايفياثقةاولايرهكنوهـطحيةضحاكأثقافة.ضماعيةالاجاًلفنوظهمةزحققأتيالغنج!ا

لآ.اكفاؤينز-رهادمبدصدالىمرتبطةالمضموفيةالم"صرررةانذرىلهذا

لطفظصبركبالقاهرةكا)قيال!الصدققه-يةهـىاخرىقضيةوليدةانهاكما،الضرورتين
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