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تحفللمانهاالا(.18وصفحة167صفحةبينما)كأملاووصلاللبندلنفسيازعمانلاستحيوالي.فحولةالفحوللنقدرريالتصان

منلهبدلاالعربيللشعراللعادجمياللقارىءانمن،الموشحاتبدراسةتصدىوقدالمازليالمرحومشعوريشبهبماأزاءهماشعرزللتدما،هذا

ابحاثمعرضفيوالمقارنةالدراسةمنالموشحاتنصيبعنالسؤالبينيفارقمع"الاربعاءحديث"،كتابهفي!ينطهالدكورلن!ر

النتجديد.كفئاكانوانه،اجدوانايمزحكانانهوذلك.هذافيالمازنيوبين

اساسيةمشكلةبمعالجة26الصفحةمنذ-رأييفي-بةالكا.وقخذخصوصا.المهمةهذهمنلعلىليقصوريأشعرزلتماوانا،لمهمته

الحرالشعرتعثرمشعلةهي،وشيكاالليهاتعودحتىنبارحهاتئادلاالمعاصر،اللشعرقضاياكموضور3صعناموضوعاسأتناولكنتمااذاً

المحافظة:شاذينوصفيننتيجةالشاعرةوجدتهاللذيالشضرذلدادباءبينالطليعةفيتعدالتيالملائكةكنازككبيرلادءبواتهدى

طر!منشعرائهوتخبط..طرفمن،احيانا7اللجمودحدنبلغادبه.المجددينشعرائهابيناللقمةمشوىوفي،الم!اصرينالعربية

تقوىتراهاحتىفرستهاترعىانالشاعرة/حبتدقدوللذللك.اخرونقدهاللكتابمناقشةالىمسوقاوجد.نئيفقدذللكمنالرغموعلى

وما،اللضعفجوانبمناًللغرسةهذءفيعايمةبماوهيم.وتتمرانيريدودافع،معاوذوفي،فهمييمتحنانيريددافع:بدإفعين

المزالقعنتتحد!26الصفحةففي.وظروفتياراتمنليعترضهايطاللبنيبئصرته.والحقرآيفيالئاسمعاختلفعنلأماشجاءتيامتحن

ةثلاثفيحمرتهاوقد.اللحرالشعرفيالمضللةالمزايااواحدىت!تل"محبوبةالهاديعبد"اللدكأوربقلم،الكتابءقدمكأ

جائزايكنللممالنفسهالشا!رفيهااباحاقياللبراقةاًللحريةسافازك""الشاعرةثقةاللىتئ!يربفكرةبدأهاوفد.همنهصفحةعشرة

اباحته.هـءالاثرانفيتتلخصوسامية،عميقةلهانظرةعلىوتدل،بنفسها

قصيدته.عيوبالشاعرعلىتغطيالتيالمضللةالموسيقية-2فيللك..لها!دماتتعريفالىاللحاجةدونما،نفسهيعر!اللجيد

كيفالشاعرويح!ير،جلامناللقصيدةيسفاللذيم!الل!دفق-3ءلمؤلفاتالاخرونيكننبهاالت!المقدماتبجروىنانركايمانعدمتملل

.اخرىجهةمناللضعيفةالخواتمفتاتييرختمها.فستبقهوماالادبيالتطورظاهرةالىالاشارةالىانتقلثم.نجبرهم

النقاطهذهحولانطناعاتيمعتتنالسبولمحفة-يليفيما-وسأقفاثبتتهمامع،مراميهافيتتفقالتي،العجوللةالاراءبعضرشمع

:الاراءبعضحوللهاوابصي،لأثاللفالشعر.نطورلليحصرحتىالكنابالمقدمويساير.فياللك!نابالمؤللفة

ابتكاربقصةيحبرناانالى-صلبحيتانجبراالشكلبقضيةاللعربي

منعددة.واعبرتهمراتالمتطرفللتحررنقدهاالكاتنةكررتللقد-ا!صبحت.(اللكويرا)محاولانهااوللىفياللحرةلللقصيدةالشاعرة

حشى،المجددونناشعرلوفيهاويقعوقعاللتيلللعيوبكبيرامصدرا.ا!ىاباولفيتمهيدبم!!صلوكأنهاالمقمهة

مبالاةدونسبيالهاهافهموبات،ال!ركةحقيقةبجهلهما.تهم!نهمللقد

المجددالشاعرمعتترفقمثلا26اللصفحةففي.المترتبةبالنتائجمنهماربتمنمؤللفالاولىاللقسم:قسمبئالىفينقسمالل!لمبو(ما

!برزمالاللينسىباللحريةحتىبشعورهسكرانانهعنهتقولبانونكنفيسنعددمني!للفبابوكل.ثلاثةمنالثانيواللقسم.ابواب

القضيةانبصراحةتقولانتلنثماللكنها.قواعدمنينساهانلانهمالللمناقشةمجالايفسحانفصلاناللكتاباولوفي.اللف!ول

فان)جهلقصلةبعضهمعندهيبل،فحسبنسيانقضيةلليستوفي.الاختضاصعنبعيدان-كذللك-ولانهما،هارقينقاطايثيران

حماسهفياللحرالشعرالىالدكلوةتلقوااللذينالشعراءمنكييرا.العنتوبعضاللضيقبعضالاختصاصابحاث

اللدعوةوبينبينهايخلطبعضهموان،منهااًلمغرضالانحتىيعرفونلاوبؤكد،4791بعاماللحرالشعرحركةبدايةيحدداللفصلينواول

غايتهاانيظنوبعضهم،العربيةالقصيدةفيالوضوع.نجديدالىمنبل،اللعراقيومن،اللعراقفي)بدأتانها-الاولالسطر!فى-

..51(ص-الشعرفيبالواقعيةيسمونهمادكائمتثبيتهيالوحيدةقصيدةاللحرالشعرفياولقصيدةوكانت.(2اص-نفسهابغرراد

القاريءاعجابلتنألحتى،تهمتهافياجرآتكونانيفتهاللموكذللكوراللدكةمقدمةللهااثبتتهاالدكلوىهذه.(اللكولليرا)اللشاعرة

النثرقصيدةاًصحابوجوءفيتصرخعندما،ولغتهامنهبقضاياالمهتمفبمبعلمهجرتقصةالقصيدةلتلكقمىاللذي،للاكأاب"محبوبة))

"وقغةشعر"مجلتهمومنمنهموتقف.صنيعهممغبةمناياهممحذرةعددفيبرفكر"السيابشاكربدر))اثماعرأنالا.(الملائكة)بيت

اً(.3صغريبةدعوة)انهادعوتهمعنفقولصراحة،وبكلوحزمجدمنكانتاللبدايةان،الل!مشقية"الثقافة))مجلةمنالثانيتئرين

اللعربيالقاريءذهنبلبلة"-؟ولية،حماونماابسطفيوتحملهماللشاعرةذكرتكما،7؟91سنةفيلا4691سنةفيوكانتعنده

وقالسي،شعراالمسمىتترهمعلىاطلععندماالحرالشعررفضاللذيمن(18اللعددفي"اللجنديانعاما)الاستاذيذكرثم."\)نازك

بينما)كاملافصلالمئاقشتهموتفرد(121ص)عليهالشعرباقيالسيابان-للكنابهانقدهمعرضفي-اللبيروتيةاللعربيالاسبوعمجلة

نقديةادبيةمناقشةئم،للغوبةمناقنتةفتناقشهم(791صو.18صالجنديانعاماي-وانه،،،!االعامالىمرةغيرفيالتاريخارجع

م!اقناعووروتحط،الشعومنابعإتثراانتاجهماغبارعلىوتعرقبل،بعضهاذكر،مت!ددةمجلاتفيالشعرهذامننماذجبوجوديعلم

اللىحفهالنثريغمطونانهمكيفمنهمتستغربثم،المنطقيةباللحججمارايها:يمأللها،ثم()اللكويراللقصيدتهاالشاعرةحددتهاللذيالتاريخ

نثروالنئرشعراللشعربانيعترفواللماذاانهم)لهموتقول.اللحدهذا؟إ..المبد!ةالث!اعرةجوابهوما.إ.نرى؟..ذللكفي

؟سمهشيئاهنالكان...واضحادرقابينهمايانيعترفواانبدفلارافقتاقيالظروفمنالاولنفسهاللفصلفيالكاتبةونتحدث

.(391عى-تجاهلوءمهمانفسهعليهميفرضوهو.الوزنثم.وعراكانقدطريقهان،البد*منذ،وتعلن،الشعرهذاطهور

عفواوليسصدفةلليسانهتقد-اللكبيرةشاعرتي؟-ونحناللجديدةاللحركاتبطبيعةيتعلقعامبعضها)ظروفاللىذللكترجع

سميتهاكما-الغريبةاللدعوةهذهتبنيعلىموقوفةمعينةمجلةتكوناناللعامةظروفهوتلض.((2ص-نفسهاللحربالشعرخاصوبعضها

يكونانعفواولليسصدمةولليس.-نحننسميهاكما-وا+نمة-بالرفضالمجتمعوقابلهااللعودطريةبدأتجديدةحركةبكونهواًللخاعة

اث!عوبيينمنكبيراعددا-ثابتةبصورة-يضمونالمجلةهذءمحررووتفردوباللبئد.الموشحاتبتجربةالتجربةولشبه.والمقاومةاللعنيف
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ذللكشاكلوما..المضمونوايثاره،النماذجمنونفورء،الاستمقلالنسيتالكببرةناعرتنابالوما.تراثناوعاىاتنلحلىاللحاقدين

الى93صمن)الثانياللفصلفياللكاتبةعدرتهاالتيالمجدديندكلاويمنفدفعه،استضرممااكثريستوالحقديدممهللمالذيالارعنالتطرث

الشاعركا!وفى..ابداجهوقفاليستاوصاففانها(48!ىوعلى،ثانياالعربيالنحووعلى،اولااللعربيالشعرعلىالتهجمالى

الواقعهذاين!ملماالالوافعهمتجاوزا،مجتمعهعنبعيدااًلعربيهذءعلىيتامراللذكيلاجراميلللمخطط"استكمالااخيراالعريياللمخظ

اللى،هنا،الاشارةتحسن)اللخلاقةالشاعريةاجواءعليهويضفيالاقف،ءمحاولاتكلعلىم!وعةجعلهالذي1الثقافيتراثهاوعلىالامة

الاحزابشعراءوكذلك،صعاليكاللهشعرالىوبخاعةاللجاهلإةشعراءلنبيمثهـلا(يارا).نذكران-الثليمةوروي-فا.نهـاوكيف؟.واللقرض

وشعراء.والزبريينوالامويين،واللشيعةاللخوارج،الاسلامفياللكبيرالزجالللديوانهيرةالنتمهنهومر!(،خقلسعيد"النت!عوبية

اللعربيالشعركانومه!؟....!اللخأللعباسياللعصرفيالتجديد؟إ."طراد"ميشال

كاناو؟..بهير!اللذيم!الحدالى(هناالمقصودلالمعنى)ذحا.
....لموبهسي!رموننااللذيالم!ويلار!،ببانؤمنلا-نأكبنجكل-نحن

اللى-نستطيعالا؟.مسهقلينوغير،للشخصياتهمفاقرينبتعرا؟ه.ضوعامرا!ىعنلمحدكظعالسلاححملانغير،قورا
والمعري،والمتنبيواللبحترلى،تمام،وابينوالس،ابيشعرنميزان-لان.

الليساللحاضرعصرناوفي؟.لطالعهكل،وذهـهم،الرضيوالشربفموسجىفيظنهاالننماءرتخدخانها)قاللتالمولسيقية-وعن-2

....و.نفسهالورنفيظاهريةموسيقىالاالحقيقةفيهيوان،شعرء

وسليمان،محم!وندإم،والخوري،ريشةوابي،اللجبلبمويمنللكلتنقلبوت!ينهاقصبهـتهمستوىرفعفيويسخرها!سمننخدمهاان!بدل

وبا!يوللوللفجوررلىاللمثماغررللجواهرلمممنننقلةطالعي!سىلخاصىمحميملممميزحمممنشخقه!يتهيتناولون)نهموىبسونالمجدد-ناءناتمقرولأان،(27ص-عليهوبالا

الغربيةاواللعربيةثقا!تهمفيجهـاااغنياءنجدهمالاهؤلاءاوضابماللهائلةالامكانيةمنيستفيدواانفبدل..بهاويلعبون،اللحرةالاوزان

المشهوروهو،مثلا"محمدنديم"لنايقولهل؟.معاكل!همافياوعلىوبف!رتهاالتفعيلاتصففييندفعوناًللعربيةالاوزانلموسيقى

تتسعلااللحرةالاوراروان(52ص-المعئىمنفارغةمننتالليةاسطر

انني)لنا-قولهل،تعبيرهوجمهاسلوبهواناقة،مضمونهبغىوطبعا)الملاحملتنمعر-فطعا-تصلحلاوهي،الشعراللعربيللقضايا

بالاسننهزاء-كذا-!لانعنفلانوحدثنيالاغاليكتابقراءةمنانفر)(وتيقةهذء

يتجثرمالمحياابملعهلسن!لرثالمجدبلاىها؟كماويقوليلدنجئمعرعائرسى(وابسيخريةفيالشعاءرةيرفعا!ا!قضيةمعاللجةؤ!اًلجراةوهدء،اللحيادهدا

متحولا؟ولاسائحالاعلمطا!"!رمونسةللالربمم!بةولوزائمحا؟ماتهمتكونباناللنقادتطاللبانهادفعةويريدها.اللقراءاعبن

.......للقصيدةنقدهممعرضفيالوزنإنسونقلاواحكمادقونقدهماشمل

دعوىعلىبهلنردايدينافيحجةالليس.."اللعيسىسليمان"وايف4ووزنوصورومعانموة!وعالحهـةالمقللقصبلان،اللحرة

المتصف،اللشطرينفي،طابعهلسليمانالليس؟.هذهالتجد؟د0(53)ص

نحتلقدحتى؟التعبروبحركية،اللغويةواللجزالة،اللقوميباللزخماضعف-كأماللخوا*ولالشاعرةمعنشفقكناوانونحن-3

علىرادهلاللحرالشمعراللىانتقلوددما.عليهوقفااللتعابيربعضىاًلمضاسبةهدءفيهنا)فليلا-ةالقضنقلتانهالونود،الحرةللقصائد

هوهومنسليمانبأن،سي،الشاعرةتقراًلا؟.بالتفصبلاتتعرفاق!للموضوعم!لآالطبالر؟يةلضالمحسمح،التعميمبعضالى(باللذ؟ت

..اًلاثم؟."الثورةلارضصلاة"ديوإنالى"اللفجرمع"د!انا!مريا!تعبيرممةمحلة،المتنسكدةحقيقةعنبعيدانظنهلارايالنالان

اللشاعرصمبمفيكا!ةاللفرديةألاصالةانعلى-ذللكبعد-تواف!قنيقول!ربالوفوفرأينايركفيلاوقد.الحديثالعربيالشعرفي

.؟اللقافيةولاالعروضفيلامساعدةلللهاعرتقممالشطريننظامفياللقسرقيالوقفةان)الشاعرة

عليه(تقريننياظنككما)-اللعظيمةشاعرتييا-الشعرغايةانالمعنىيخماقالاالنساعرعلىيبقىفلاوقفةذامافيهيلانها،كبيرة

وكل.ملحنمنيبأسلوب،عميقةتجربةعنصادقاصدورايكونان.(92ص-

الواعية.المنوعةالمعمقةالثقافةمنتستقيجذورللهاألفروعهذهمعأوالشاعرالشعرمشكلةهي-اللكبيرةشاعرنييا-المشكلةان

الشعرفياللبارزةوحلأماليستاللضعيفةفاناللخواتم..واذنشادسراكانمتىوالشاعر،الوقفةتبهتهلاشعراكانمتىفاللشعر

صفاءالىالافتقارهناللكبل..فقطاللعبارةمطكذلكولليس،اللحرالشاعرص!بمفيكامنةالمشكلةان.للوقفةالجيدالتعبيريعوزهلا

اللضسسفوهناللك.والابداعاللوحيعلىوقدرتهاوقوتهاالشاعريةالىيرسموقدحيوانسجامايقاعاللعروضلانفقط-عروضيةتظنهاوما

شعسساءفيهايشتركظواهرهذ.وطبعا.الافقوضيقواللضحاللةاللخلقاما.حسية،ذللكمع،تبقىجذورهوللكن،4قيدمغدغاللذ!ن

مج!يدينشعراءلليكونوايهيأواللمممنالتفعيلةوشعراءاللشطرينوالملكةالخصبوالخيالالفنيالشعورففياعالابسواما،اللكامل

في!اقأجدالملالكهلنازك"العاشقالنهر"قصيدةاقرأ-مثلا-اننيسبتييا-شعراءنالان.شعرائناجليرسقطهناومن.المصقولة

اناتبينواحاول.عبارةكلمعاليهاتنشداعصابيلان،الكاملة"تعتييقر؟ونلاكسالىهم.ومعرورونكسالى،خصوصامنهموالمتحرريئ

لللبياتي"حقائببلامسافر"قصيدةفيالمقصودةاللضياعصورةمهما-الشعروانإ.باخلاصضعفهمنواحييتحسسونلاو.مغرورون

هنامنافكارلملمةفأجدالتحرر،شعراءبينالنماذجخيرةمنوللعله)النثرمنبكثيراكثرربما-يخناج-واستعدادهانطباعهللشاعرتوفر

وانقطعالضائععنفاشغل،لالليوتمبرروغيرموفقغيروتقليداوهناللثالتج!ربةواغناء،المعرفةوتعميق،الثقافةوتلوين،الاطلاعسعةالى

اللقصيدة.فيالممقوتالمملالترارهذامعئىعنلاشعاعلاللفهمعنعلة-جميعاعرفنافي-هيوقلك،وحسياوروحياعقليااللفردية

الخكشحقعبءماتصوراللجبللبدوي"خاللقة"قصيسواقرأوكذللكءتبطر()ادبتارةلانهاللعربىالادبيقر؟ونلاانهـ!.بشعرائنافياللعلل

نشوةفيوانامعاوللشاعرللشعرواكبر،معاواروعتهواعجازء(..او..اوفقيراونائحادب)واحيانا.(مقلقادب)وطورا

تمجس-دصوفيةالىتحولوقدالانسانياللحبعناللعجيبالتعبيرافقهموضيقوخرقهمجهاهمابتكرهاالتيالاوصا!منشا؟وامااو

فبمينشرممااللغزلشعرعنالكي!راقرأثم..خلقهفيالخاللقواعرف.للغانهابقراءةيتمرسواللملانهماللغربيةالادابيجهلونوهم

.لسانللقليقةمناكرارىفلاالشطرينبطريقةالصحفناهيك!فهمهاءنناهيك،الانكليزيةاواللفرنسيةبقراءةيتع!مرمنمنهم

افكارمناستتبعتهوماالاوللينفصليهفياللكنابنواحيبعضهذهشعراءقهمبةذلكومع..ائفنيةالموحيةاجوائهامنوالاستقادةتعمقهاءن

ما.بين)فصولاربعةالكناباخروفي.الاخبرىاللفصولفيوصور.ايضاومجلأودون

الشعرموضوعمنها*ولتناول(0.3اللصفحةالى261الصفحة*..غيرءمناوالوؤنامن؟..هؤلاءيسعقطا/نمن..ترى

اجتماعيةالىاللمكوةتناقش،الفصلهذافي،والشاعرة.والمجتمعاللىوحنينه،اللواقعاللىونزوعه،الحراللشعراجتماعيةاما
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والتبعيه.والضعفانتشتتهذأمنأمتهموخلاص،ألمتظلمفافجتمعباللجودةفيطاللبواالقضيةحقيقةيفهمواانلدعاتهاوننمنى،الشعر

:هذهكلمتياقولانالىدفعنيماهوهذاانيكفواوتطالبهم.ابىاوشاءلمجهمعهاًبنالتناعرانويقتنعوا،اللفنية

مناللفردلتحريرمخلصةدعواتايراهيماللدكتغرمقالفياناللكانبةاثارتلونرجوكئا-كقراء-ونحن؟.الئعوتواطلاقالتهمءن

،المسؤولاللحرالانسانلوجودمكاناتتركلااقىاللنقليبقيالافكارطغيانبالموضوعاللصلةوثيقةفهيوادقاعمبصورةالالإزاممضية-هنا-

تكونانيمكنلاالتيحريهوراءلطسعيالانسانيللكائنحفزوفيهفيالملتزمالادبرائدالىالشعرفيالالنزامدعاةبعضاحالثولو

نادونيومكليحصلكسب"هيوانما"الحسىمعطياتمنمعطى"قصرقدلليجدوه"الادبهوما"كتابهفي"سارتربولجان"اللعاللم

."ث!ابتةحصيلةاللىيومايستحيليؤديانيستطيعاللناثرلان،الشعردونالنثرعلىبالالتزام4مطاقي

الفرار"الىالانساننزعةعنآمثلةيعطيناانآراداللكاتبوللكن.نرفعالتيولدفهالمجتمعفييجدبللا،يسفاندوناج؟ماعيةخدمة

عسبرةمهمةانهاالمؤكدمنكانولما"ؤقاتحريتهمن"اللهروباومجتمعهإتجاوزانالى(الؤان)الثصاعر/ضطرييئم،.وتص.4فنهتره

تذطويبمااللخياصةحريته4عاتقعلىيأخذانالانسمانالىبافبةرائدايكونانللشاعريقدرهذاومن.يانالاحبعضفيذالهبل!

محاولاتالاخلاقنطاقيفيظهرتؤقد،ومغامزاتومخاطرشكوكمنعليه.ذلكالىهويقهءدأندونطلمهقيا

اخلافي،للقانونباللخضوعسواءالحريةتلكمنالتخاص1اجلمنكثيرة-الشابفتذكرالثانيالفصلفياكمعرفيالموتاـكاتبةاورإخاول

ميتافيزيقيمعيارباصتزامأمدينيةباطاعةام،اللهيةلحقيقةبالامتثالامكثيرايتعلقشعرهمفياللبحثاجدللم،اجانبفثعراءالىوتنتقلقلت

وكل،اًللخ...حزبيةمئظمةفيبالاندماحأمبياسيمذهبباعتنا!أمازمةببحثلذللك"مهدلماللهاتبةوانخصوصعا،ابالكإموضوعفي

الطاعةعلىالاق!نصارفيضمنيةرغبةوراء!اتخفيانماالمحولاتهذهقدرهالموتفيءجداللذيالمصيربم!وخوفهقلقهفيالمعاصرألانسء،ن

"...الذاتوخلقالابتهارمنبدلاواللخضوع.الموضوعفيحتمااللقاريءيدخلبحثا،الت،،ئي

يسمحقلمااللحديثاللصناعيالمجتمعانحقا":اًخرمكانفيوقالف!ا!ولى:فصلينفيالشعرنقدقضيةفتتناولذللكب!رراما

وللكنه..اللقطيعافرادعنبعيداي!نزوياناوبنفسهيختليان!لانسان-لللناؤهـالعرباللافويةالمس!ؤولليةفيوالثالي،المعاصرالئقدمزاللق

و؟اديالتاولىالعمفياقرانهظهرءوراءيخلفمابمجودذللكمعرمورتصسا"الملائكقي.ازك"خلالهامنتظهرعظيمةواراءا!كاراو-"هـم

ذأف"وبصنبينهخليقدوح!بدا4نفيجدماسرعانالئقابةاواللحزبالواعيةالعرريةالمراةءحورة،عربيقاريءكلذووا،فيا،ر!.ومةاللكبوة

للحرن،فيمنخرطخاصموقففيم!ندمجانهمنينحققانيلمبثو!كيفتعرؤطالتيواللجريئة،ا)إقافيوتراتناالعربيةامتئاعلىالغيور

."تاريخهللحظاتمنمعينة.!ةكلمو"ءت-ى،ءلملم

إكونانأودثمولل!،الواحدباهحرؤطاللكاتبقاللهماهفااللحسراك-مريتناولاللذيالاساسيموضوعهاواللكتابصلباما

السياسي"اذءـبا"و"اللنقادة"و"الحزب"ذكرقدارراهيمالدكنوراكتفي!تفقد(257ء!اللىاعصمن)ا!قيقةاالىنرهصيليةدالدراسة

كلتعنيهفيماجبباا!تفكير.دونالمفرداتهذهذكرانهاوقصدفيعنوحسبالاخرىالفصولمننقدتهاالتيالفقراتا!متلزمت"بمانقدهءن

تتحدثكنتواذا)آقطيعا"لليسالدكأورسيديياالحزبان..منهالديوانهالمعرياللعل!ءابيبمقدمةيكونمااتذبهالبعثرايتلانيذءك

غهرالىوامثانهاللحزبهذاامرانض،ىفقدمثلااللنازياللحزبعنوكنت.الاختصاصفيمغرقاعروضيابحثااي"يلزملاماازوم))

"متقداتها،فيتلتقبمفرديةللقوىواعتنظيماليوماًلحزب..رجعةمشعكلةتعتبرللماللكاتبةانلو-اللجتهـيانعامشناذالالىمع-اؤضل

تلنكتحقيقنحوللسيرالحزبيةالمنظمةداخلالقوىللهذهوتفاعلخلاللهامنالحرا!شعرادرسانيجبالتيالوحيدةالمشكلةهيالوزن

لى"*ونالكادحةاتنععبفئاتتجمعرابطةهيانم(والنقابة.المعتقداتطارحتالمثكلةانهاللواو.ا!ساسيةاك!عرهذامهبزةالوزنبأنعلميمع

واللفابة،الداتية)يغي!سيدييااللحزب..حقوقهانيلمنتمكنهاقوة.(التعببرصحان)وعيةاوضواالفنيةجوانبهاجمبعءن

لاذواتوففاعلتنظيموالنقابةاللحزبوانما..اللحريةعلىتعدإ!لليستءاكأراً-الليهاانقلبأناللكبيرةالها.نبةليسمحتلووحبذا

لقواها.تصلجاراهافاني"الام"لديوانه"محمدنديم"الشاعرمثدمة

حيححيىهـمحيحيحر!ر-".عمآميىعمرمير..قغةفياللهاولالئقاطلمكندواياطا!قيلثلني،للشعررائعارسحورا اًرر!لآركأخل!صاللينانفتهاو"لاما"مقدمةتهااًخت!ر..ؤ!و،ثكرا

.إوناصحهعمبقةشعريهلنجربة

دروثاً!4داًرعنقرداس!صدر.بلحنمقيدةغيركانتوان،!واعدللمولسيقى":ارزصاعر!ال
..........كمثلالنتععرومثل.بمكلمحصورغيركانوان،خطوطوللرسم

بععبرمحصوراوبفكرةمقيداكانوان،كوو،والرسماوسيقىا

لتكون..اللفكرة:اهمهاوخطوطا.والاوزانالللغةهماؤاروتينلهوأن

اممرنحمماكل*فى،ر.حئصرحسن.........-طرطوسر...

السطجاًلىالعكزءلطعولاحى..واللعم!.الموصوعفيالوحده

ليتم..واللفن.لالح!اةاللقصدةابياتلتعمر..والروح.تذلالمب

."واللصفاءالديرماحةفتكوناولئكبينوالتوفيقالجمع

.واعجا!وكديرتحيهمنيولها

،ا55!ه!!!أ!! !((الوجوديعئدالخلقمةالمشكلة)1!و!

زكرياخضربقي
فانونفرالرتالليف!ير/

صاحبابراهيمزكريااللدكورلمئاقشةلاننطح"دكورا"لست

اً...-ناقداولست،"الوجودياللفيلسوفعنداللخلقيةالمشكلة"مقال الدروبيسامىلدكعورحمه
...درالوجوديةالاخلاقجوانبللبعضفرنفيثرحمنالمقالفيجاءمالاحلل

طريق:عنيفنشوناللذيناللعربي1اللجيلهذاشنابمنواحداناوانما..

?.!.هذاسوءاتفيهاخلفتهاالتيالتناقضاتمنانفسهمخلاعى..للظص



ههههههه!*ممأئ!!هـههههههـههههـههههيعبرلاحزبيهمنظمةالىسيشمي.اوسياسيامذفبايعتنقمنان.

لمواالمئث!ئ!ةالوحس!يوا!!عنيعبروانم،"وعوالخفالطاعةعلىالافنتصارفيضمنيةرغبة9"عن

و.!صميمه،انتخلمفالمجتمعهذااوضاعقلببصرورةعميقذاتيايمهـان

فنرنسنف!ووا.نحعبئفيالمساهمةعلى-واعحراخنتيارعننلالح-شخعي

55555555!هحى!3*كأ-ى!!هه!ىههوحزبيكأمنظمةالىاتنمىاوسياسيامذهنااع!تذقمنان..اللهدف

بضرورةكاءنالليهاينتمياللتيالانسانيةاللحضارةعرفحرانسان

النا!ن!اتأب4فيلتبرةكلطتبمنالادءضراث،نياالعددفي!قطروجدنانسلهو..الخلمقهذافيمسؤولليلالهوتحملخلقها

جوزيف،ذالاشكأبهالذيالىحاملالسريعالنقدحولمعطمها!هـورتنصلايذيذللكهواللهاربوانما،علي"ؤمشىولاصض"للذإنه"النجاة"

ت!اجمعوو!اورلأشراا!مددؤصا؟!عنءضرالحاديالعددفينجيمفيإلمهوذاتهخلدفيوقبعالركبعنبعيدافانزوىمسؤولياتهمن

داءأد!اللحرالنتعرهذاإخاصبنجيمالاستاذانعلىالكلماتهذه.تئاقضاتهاكشف

متحاماةسريعةماحولعلىيقتصرمبتسراتقريرياجاءنقدءوأنسلفااهمسالوالىالاحزأب،الغاءالىاليدكنورسيديياتدعوهل

الريوقىكأ،بتهوانموة.وعيبج!اليهالموكوللةالمومة.فنماولانةعاىلاندلنفسسهعلىافانكلتظ،بماانالىتمحثوهلأ؟السياسيةالمذاهب

.اللشععراءجهدمعالاحوالمنبحالتتنالسبلاالمتجاوزةهـفهمناءت:استتإ،!يفاذنبربكقل.؟.حريته""ءنيبحث

الاسل!وبنفسدشعر(ندونررماأستعملواحداكافباوللكنهـذهمنمجتمصن(!-*خله!يهف؟والتحلمفالفرقةمنالمخزيةاللحالة

ص!عبصصبنألاستاذهواللكانبهذا،نجيمالاستاذاسنتعملهالذيللاصىي-نيرملاتكانكبمفبربكنيقل؟؟.كيانهفياللعجيبةالتناقضات

:يقوللمحالهاتب."الحرالنت!عرحولى))."كل!فياللغاءالىمف*روهادعالواللعهـالمفيالعظمىالددلاحدىتعبحان

اذ"-منوالمنذنةالوحشمثلرديئةنماذجهناككانتواذا))؟الارضدولبينمكانلغانايعبحانيمكنكانكيف؟الشعبناوتنظيم

فلاواللصحفالمجلاتفيتقاجئنااصحابهانياتطيبةغلى-النسعرالمسننعو؟انيابمناسةقلاللهاتشنىاراللعظيمةللجزا!يمكثكانوكيف

ا!ر،فيلاالفسهمالشعرإءفيوا!عالعجؤبناًلاءلإرافمنب!؟بحريتهير*هـتغاناللجزائريلللفرديمكنكانكيفبل

..ا.ةولي-ت..ات-جتللذئابانفسنانتركانسببدييا.اللحريركألليست
*--داركلبعيدعملاللحديتالئعرلمحاربهمهاوسيلةدا.نحوباى

يستعما*اكلمت،نوهماوالهنطق!لموضويمةنة."وا،نطقيةالموضوعب!عندو"إ*نآلم-مسرولليأ.رو،مراهاربيئذوانناراخلنقبعانالوجودية

وبؤ-ررعواهنهعاىالل!لامطلقلاانالكا.أبمننجظلمباننرىكمااللكاتببز؟راً؟ىألافىاجزبقائدا(11(ووون))!وؤواردوسي.ورإروايةحما"بروي

الىصعدكلنردينانموذجا.نمثل"والمئذنةاوحشا"انح!اسهكأ!!ةفيمجتمته؟!!قفاتاوصباللحلهواللحزبهذاانوجدعنمماالثوري

قي-هـمنولوو-ثءبرالقهءبةا"ذهمقتضباولوتخليلاللنا/مدمأنبعدألافوربئقد.؟!-المتطرفألذا.نيالوجودي-"هنربم!)يقتنعوأللم

لىل!--بل،منهبحمباءيقمللمماو!ومنها.فعانيالتيئفوعاللعيوبطالىجم!اللحزبللذللكوصحيفنه

-كأر:ساءرقررهـ!االكالبلانلللقاريءمطجئةالسابقةبدشهحبءت.:سيدييماانجبرةكلمة

رص--لملأاللقصب!ةهذهانالىالناسواذةهىفبلمنآيرتاثلةوكأن.لفتهـواانامربا؟لمقكريناتغب*ميهبوناللجيلهداشباباى

ا!ر.لللئعرردىءنموذج!عؤوليهاضكلخماوابةوانلعربياشعبنايعانههااللتيالمشكلاتحقيقةعن

..-...المش!لأتتلكتجاهكاملة

!-ذهع9موضمحنهااًللدلمحاعولاشناكاكلينإث،عرقصيدةلليستركر؟حصرثمشقجامعة

اخطاءغيرناءلىنعيباننااًلىنشيراناللكلمةهذههموانمااللكلمة

جائرةاحكامانطلقعندمامنهااشداخالاءحماسنااثناءنحننقضرف53هههكا!ههءهههههءه!هههءه!بم

فوقعالاسهتنت!هادفيرغبناانناسوىذنبهـايجنواللمأنأسا!نناجعلى

انتاجهم.علىاختيارناحديثاصلر

الالضا.ذمنلللشعاعرانه!امااكثركاننجيمألاستادانارعموانا

إدمابريهرففلا،والمعذنةالوحه!واما"اللقصيدةءنقالصينصعب

دلاللةءلىاحيانافيهاتصلحشعراالمزعومةاللكتابةهدهلار،صاحبها

مهنعلماملافيهاااللتغرفحاهذدرئماونكونمدفيهانطهرللةنمعيسةقدبموقتفعابن.لاروو.به!!

دلا،.ء5-
ر!ذاواهتمامه"تابعتهاعدمنظراعليهاشنعصىدلكوللكنالمتعورإ"

جد!رنمنلانغ!قيولىرلدودمىمغلةفردعدروئ!جهـكأ.ففمعجال!جرمبهمةألص!ما!لوم

.دورءولاهويتهلانعرفوللكننااللشاعريهـلمهمخاطبالقصيدةفي

بنتنهاتفيضمنتنةكاللحةتأزمعطة21منيناد"اللنتاعرانمانعرفهكل

نعووطرلالقهانج!ع!بلهؤإلحاجويرممطعمضمبمعرمشرفتحوللمعلى!اليئهضجمن-بوفواددوسيمورئأليف

و/صادفالصعابذلكسيبلفيقيمحملوانه"بالمئذنةالليهيرمز"

فىساة1جا*ةوللكن.ذللكرونتحولكنبرةوقيودجواذبلانالاهوالبالتهحليليتئ!لاللاشهطريف:وعمببقطريفكنل!

الض-المحجةصورةاهنزازفيتننمنلوانماالصعابهذهفي!-لتمثللانودميق،اليومسينمثي!كبأشهرش!ية

بقونه:قصيد.نهاللشاعرينهـباآذالمؤمنةمسيرتهبلم!علىالشاءراغرت!وجوديةكانبةكبرمؤللقنه

المئذنة"خفقةاختفتلماذا00وللكش"

اختفتاذمحجتهالىالوصولفياخفققدالشاعركانواذا

فيهـمهارر-رعلىاللقاريءحملفيكذلكاخفقفقدالمئذزةصورةالارابدارمنيطلبلبنانياقرشا015اللثمن

تتبعهااتي."فيلكهن))نقطتتبعهاالىتي"ان"اناللصعبةمسيرته

مافى،اللق!اريءؤيعرلاف"ماوراءهمابكلتبوحاانالممكنمنكانكذللك

كفتاالكلمتينوللكن"هاتين،الورقعلىيسطرءاندوناللشاعرنفس



وهعذبوأغلىأبىوحبياانتصبتلانهمااللقصيدةاومالىكحواجز-.لقطءوانتصبتابلاللبوحءن

!2نبينالتيالكلماتمنلايمنعذللك.الاوانقبلاجهضتالتجربةو!نالشاعرنفسفيكذلك

النهاراولفضيالمعانيحولوتلهث،تدور.فظلالتعثرعليهاجنىناضجةغيرقلقةوللكنهاضخمة.نجربةحاولالشاءران

وأطيبوأحلىانقىوحبي.العبارةوعنفواللغموض

فرارايوليعليهاجتمعنمااذااللواليالقافلاتالاحر!منا!ل!م!ذادالىيءاوصعبالاشأذيطرحهقدالذيوإلسشال

دلادةبغير.بقل،يطير،يشف،وإسموادحقكلولانا!بوانا؟سسهدانالكانبحقمن!الي:!و

غنيهمؤادكيفيخفقةلوىيرستثهداللذجم!اللعملطبيعةبوضوحوموضوعيةيبينانب!!دلكيفعلا!

سخيهضلوعيفينبعةى
مجاصةفيمنش!ورهـوانم،ارءصاعراقىاخمناللغالبةالىسوللكثرةعلىهاف!علىحولهلمظروجهـةالىالناسواؤت!هىبحثبمثاليأتيابه

فياللوحبرصوتناوهي.فحريرهاعلىيشرفالتي"اللجديدالاكلق"سربعةلهجةفيالاموريقرراىا"ا.محاذ؟رمنالانجبرةاللطر.إقةهذه

ضعيفا.واهئامازالكانوانالقوةمنالمزإبورنرجوصوتوهوالارلن.ضدهواقفماارف"فذللكاخرموض.وعهامشوعلىحاسمة

التانش!اللعددفيالمنشورة"سآم"قصيد.نهفياللثاعريقولهذهانالىتدمبدمتماالضجةهدهكللمادااخريسألوقد

-بتجربةالليهاإبىمزبتجربةيمروهو"اللجديدالافق"مجلةمنعسرالكاسسمعتتفقلكاددمتومااللهابطالشاعرانتاجتمثلالفصيدة

اللجب.فييوسفعلاناللقميدةالااللكللامهذامأكتبتاننيللقاركبءاؤكديانااللقصيدةبنةصأن

اللويقتقات!ايوسف!!!ؤىمنوالثوانيبر!صعاللجاننياللطريقةعاىي!نصبانمانقديان،.باللفعلمتعثرة

ايىقنرئضاتوالافاعيارللاشاذاعلموانااللكدمهذااكبفانا.الموضوعهذاصعبالاستاذ

افقاداازددنبهطفنكلمانهماتبعيونالمنشورة"لابوحرمز":قصيدتهمنهاجميلةكيرةآخرىقصائدشنار

يغليالليلضميرفيحقدأيوحلاوةبوحكلهاواللقصيدة،الادابمن6191سنةتنرالعلاللعددفي

طفلاجفانمنيشربلاينيواضحةفيهاوالتجربةتعثربئدويشرموفق!بههاالنض"مريوا!نسباب

يصلبم:اللبئرفيمالهاللكالساحرواًللجمالأر-الرالمسرعةالاحكامباطلاقالاخرانا-لاأتهموكي.المعاللممتقاملة

اسآمسيفمزقني،هناعشتانانااللهيياعرو.معهاالتعاطفلللقاريمرءواتركالقصيدةتلكمنشيئافأقتطف

بدمالوشاةالنحلارجلانتشدشنيماواذايتس!حالمقامانلومفصلاماقلتهعلىللنندليلالاشنعدادأتمعلىانني

لللندمعمركببعتتسمحوالمئذنةاللوحنسحولاصلاتدورالتيالكلمةهذهطبيعةانولو

المشتكينهعروفيفيمستبدلسؤال:"لايبوحرمز"مطلعفيالشاعربرفول،بذللك

؟ترو؟اينالىالقومسبارةيانرىاللبريدساعيباللبيتمرادا))

وغيرءـ،اللقصيدةهذء-ولماكتبالىاللفاضلاللكاتباحيلو:ناتسألليهولادعيه

0المذكورةالمجلةاعدادفيالشاعراننهناجمنرساللةمناما

الاعترا!،هـمنفلا"دالحينالمثالآخطصعبفالاسكناذوهكذااعتذاراالسقالفردساللتانتغضيمولا

هوالعكساناذ."الشعرفيلاانفس!مالشعراءفيواقعاللعجزبانالاخبىبنعاىشوقباقات)وزعو،راح

الوحس"فياللعجزكاننضنارألاستلمذحالةالصالةهذءففيالصحيحالاخرينمن

ناوعىمعجبةاخرىشعريةاعمالفيواضحتفوقيقابله"والمئذنة!دلايرطائرانافحبي

.شنارالاستاذشعرعندرألةفي!انلتقياسارايطيقولليس

تعيهلليسوحبي

رضنهعبحيعنبتاتصلب،تحنط،اللحياةفيهاتخنقرسائل

-هـهـ30!!ىسير.سسيمهـهـهسيسرعي،!سييرهيرسسسيى....6ء"...ء..عم-!سحي.....،!ييم

ببيروتالثقافةداًر
فسدن

ارك!س"إجمص!اىضبامقالالمحدلس!المت!هالكتا

جمر!رضئئض-بئريخعردضضلمص!

لم.ألو
الناشرمنالكتابهنبمايطلب!!رنلىصاولما

اًقنقافةدارمرص؟مرصأ

الثقا.فةدأرمكسبة:مكشباتهاومنإلىجف!إضمدبن!طللإلقه!ير

بروت3،5.بص

الصلحرياضسماحة

...ءلسيرمسىسمير-"عي.حىهـعييعى.0...سييه.أ!.

بلس-سارع-الحامعهومكمبه

(اديسونسينماعمارة)!525رب
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الاحساسباللسمنفوس!فيتزرعافيتريد؟اللجددالادباءجماعة

ولاا!(ءلىلا!لرحطمانتركنااننريد.واللاجدوىواللضياع!...ائع!لائظو!را!قاد

قدهـ.انيعمل4

وهوعوضلوسميالدكنوريجيب؟اللجديدالشعريبرراللذيم!ما1ع:!111(4ص-نالشإزام

لميزاللذكيوما،اببةا!ياةةمصرفياللجدبللش!عرالمخفنزا!--ء.....ك!حسسىهسي

اشذيوار!رمالانساليالمصيربماساصالأحساس؟اللجديدهاللحياةهذهلدستمصرمناد!انانبرىالادابمنمتتالليينعددينفي

للصلاح"والصلسباللظل"بقعحيدةاعجابهلرهووهذا.الوجوديغلفعناللحديثهيمصرفيالان"والمودة".الرابعاللمتمريالم!جانعن

صحيبردوحدهااللقصيدةبهذء":عنهايقولىالتيالصبورءبد
ولا"اللحديدةاللحياةمنلانها،اللحديدالشعرفروهـةالصمولىدرارمةفيواللشعرارمكأفيالادبيفالنقد،والادبيةاللفنيةالارمات

....لحقتهفدالادبفنونمنيكنللموماماكانوكل،أزمةفيواللقصة

عنالشعراءيصرللماذااللعريياللعر،ضغلىلللخروجسافن-داعي

.اللقرفعيونلسواديتغنوالمواذااثممبمالاديبانبهقاماللذيالمتواضعوالدور.-الارمةللعنةستلحقهاو

الثم!سر.بهايمرالتيالمحنةسرعنالبحثهو"الازمةكوميديا"

اللقاهرةفيالدولةأقامتللقد،اخرفنالىقليلاالنتحعرولندعالمجلميالىاصابعهمااتجهتشعوربلااووبشعور.مصرفياللجديد

يتعرضيوللم،المسرحفيالجديدةالاتجاهاتعلىللتعرفاللجيبمسرحاحتجاجاواللمويلوالمنباللصياحعلىواتفقا،والادابللفنونالاعلى

طويلاالادباءجماعةصفقتوقد.الانخىواحدةبفمةلهالعقاد،نمتوالادب.الثورةمواكبةعنوتخلفهورجبيتهاللعقاددكاتوريةعلى

فماذا"بيكيتلصمويلالنهايةللعبة)اوهيا!وسمفيالاولىللمسرحيةوللذا.يحتقركيفيعرفدلايحترميهفلايعرلىاللذيجيلناأبناء

وما"لعبةالانسانحياة،عبثشءكل،معقولشيءلا؟المسرحيةفينخنرمكيفالنهايةفينعرفللعلنابهماجاءانناقشانعلينالزاماكان

تقولكما"اللطريقةبهذءقنلابالللغبفيطريقتناهيهذهدامت.نحتقروكيف

منينكياللتياللجديدة"الثورية"النظرياتخلاصةهيهذه،المسرحيةعنوانتعت6291ادابهنديسمبرعددفيالاولالاديبكنب

وفيفيهاقيلومهمأ.الثوريةوالقيمالتورةعلى((الث!عطار"اجلهاالمشرفوننسبمهل":يقول"اللعقادواستئدادالشعرمهرجان"

للثورةمنافامرمعارضتهاانيرقألمما!لميسللهاواللحماساليهاالدعوة،جديدةمباديءوتقيمظروفناتغيركبرىئورةفياننأالمهرجانعلى

وتطلعاتنامجمعنالاتناسبانهاهواول.مايقالانبل،انتورقيواللقهيمتحاربللكيالنفورةأنشأتهامؤسسةذللكبعدتاتيانالممقولمنفهـل

فما"معقول"لاتيءا!جديدةالنظرياتماتدعوالليههذا.واهدافنامناديباراءعلىنزولاالادبفياللجديدةالفنيةالانجاهات

معتمدغيراللفردمسؤولليتهيحملاناللىيث!ثواللمقاد؟اليهيدعواللذجم!الثانيالاديبوتلقف".لمحيهامنطقولالارائهلاسنداللشيوخ

حملفيلللمتهاونعذرولا"،السليموالتفكيراقويماالفهممحلىا،تحتالادابمنينايرءروفيدكتبزمملهمنالثورةسوط

اللعرف:الوانعهذهواكبرللمقلالمعطلةالموانعمنمانعامامالمسؤولليةعلىاللعقاديتربععنرما"يقول"شعربلامهرجان"عنوان

اصحابمنالمهينوالخوفاللدينيةالسلطةبأصحابالاعىوالافداءكافةاهدارجمنيذللكفانمصرفيواللفكريةالادبيةالسلطةعرش

قائمةوتبقىتقومانمأ))كلهااًلمواتعوهذء."الدنيويةالمبعلطةوهذءذاكاوالمهرجانهذافيلايئحصرفالامر.التوريةالقيم

مطاللبهاكرمفياللي!يرجععقلبغيريميشانالانسانعلىماهانالقيادةبيناللعميقةاللهوةتلكفييتحددهووانماتلكاوالمسابقة

اللىيرجعيومالاثرعلى"نرولوللكنهاضميرءصلاحوهوالانسانيةبعيون"الاديبويشطلع"لللمجتمعاللفكريةواللقيادةلللثورةالسياسية

اللعقناتتلكيذلللانعليهيشقوفد.عقباتهامنعقبةكلامامعقلهمجلسىبتشكيلبعديصدرللماللذياللجديدالقرار"الى"الاململؤها

اجلهمنتهونحقمنبدولاعليهاللمقلحقوللكنهيناجزهااوالميثاققيدخلللثورةننرعياوجهاالمجلسيصبحانفيوالامل-الادارة

اللىوارتكانه،العليافضيلتهالانسانسلبمناهونلانهااًلمنت!قةللاديبيناودكنتوما"والفنالادبدوالرفيالتطبيقمجالالىالوطني

ه!وبماعلمهاعلىاللحطةتؤثرولكنها.نعقلجأةاوتعقلحياةاللجديدالشعرعلىالا-موىان-يهويلنلانهالمسوطبهذايلوحاان

انى.والسبعينالثانيةفيالثائرالعقادهوهذا."منهاارمعبالموضويمةيخنمسكااناودوكئت.والفنالادبفياللجديدةواللحركات

حمالسهمايستحقفيهايجدللملهالاولالاديباماماللكلماتهذهاضعالتورةركببتعويقالعقاديتهمافلاحينكلفيءلميهايتباكيانإقي

امامواضعها.الللامعقوتوخزعيلإت"بيكتتقالليع))بهتس!ننأئرالذيحركاتمنهاتهطلال!نيالاللهامومنابعاللوحيمصادرالىيشيرلانه

اعتاب"علىبرلمجفاللذيذللكفيتكمنثائرةقوةآبم!لليعرفالثانيالاديبابخرةيتركانانما-اللعقاداشاراتيخشياناذوالاديبان.التجديد

.الظروفيسايراللذيهولليسالكلماتهذهقائلانولليعرف"اللقبرغيوماتصبححتىعنهاالثورةتدافعالتياللقيمحيلتتكاثفاللشك

مذكرةعلىليردالمصربمراللبرلمانفيوقفاللذياللكلماتهذهقائلتلكتؤديانيخشيانانهما.حقيقضهاعلىاللقيمهذءر؟يةتحجب

لسحقهـاداستععلىالامةبانراللدت9اللغاءبشأنصدفياسماعيليتلقىانالايملكلاطفلالتورةوكأن،السجنالىقيحدالاورمارات

صفالذيمروالكلماتهذهقائل.بحريا.نهايعبثانيحاولرأساكبروكأن،واللباطلاللحقبيناللتمييزلاسمتطيعاللثورةوكأن،التوجيهات

كانانهعلىمعهاللنيابةتحقيقفيواصر"حلوف"بانه"فؤاد"الملككاناذايريدبمنالسجنفيلتزجالعقاداتهاماتتنتظرالثورة

التهاونعلىال!جنقفضلانتظارهفياللسجنانيعلمو،هوالملكلم!صدعلىتدلاللثوريةوالقيمالتورةالىاللقاصةالنظرةهذه.يريد

ضغطا"رأسهعلىيضغطبالعاريشعرالثاليالاديباًن.مبادئهفيوالارجافالخوف.وافساعةالقيمتلكحقيقةبعديدركالمالاديبينان

الاعلى.المجلسفياللشعرلجنةررأساللكلماتهذهقالللان"مخيفاويتعارضاللقيمتلكينافيامرالانصاف!علىوحرصهاالثورةعدالةفي

المخيفاللضغطمنرأسهعلىاشفاقاالاديبالىاللكلماتهذهنقدمونحنالمتهم"اللقانونيةبالمقوللةشكبلاسمعاقدوالاديبان.تمامامعها

نانستطيعالامثلةمنك!يرفهناكبالعاربشعور.متشبثاكاناذااماتسمعللمالتورةانيقولاانيريدانفهل"اداقخهتثبتصء!برجمه

يعرفلاللذيالادبمنوامثلةاللاريخمنامثلة،شاءاذابهانزودءتثيتللمولوالسجنيدخلالثورةع!!فيالمتهماناو،المقولةبهذه

يصيحا:فلاالاديبانيننمهلانوارجو.قصدبلااوبقصدالثورةسيربانهاللمقاداتهامجانبالىنتضاكللالعقاداشاراتان؟ادانته

هذءالىبهمااصلاًناريدكنتفما.اخرشيءوالادبشيءالثورةالتجديدحركاتمنالعقادفموقفهذاومع.الثورةللصالحلايعطل

للنكماقلت!-لانهالثورةبسوطالتلويحيمحكااناريدوانمااللنشيجةانتريدالثورةان.مباثرغيراومباشربطريقالثورةيخدم

دعاوىوراءيتششالنيموالتثبيطاللهدمادبعلىالاهوىانيرهويتجاهوالمسؤولليةوالكرامةباللعزةالاحساسىاللشحبابنف!وسفيتزرع

التجديد.!ووتتحمسالتياللقيمتريدفماذا،باسرهوالكونوالامةالوطن
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يخت!3لللشاعرمطلعااسلاماالقيا!يسلمانيررلحىوهو.عامهالةاللىيحيلهانه.الجديدالشعرمناللعقادموقففيالانولننظر

نتاول.انو.عليناعلينايعرضهثملهمابعنويكتبتعجبها!تيالموسيقىلانهملااقنحعرللجنةاعضاءمعهويئفق،"للا-خصاصالنثرلجنة"

اللحليلتفاعيلاللتزامانيرىالشعر،باءاللففييتعثراللذياللشاعرانه-امبالاحترجديرةوهي-آراءهملانبلالمقادتخصمؤسسةفييعملون

الاجابةان؟لماذا،الشعرموسيقىفيهـيدالتجمراحلمنمرحلة.اللعقادرأيمعتعشترك

تأوئر"تالحبلثةادراكراهالسببيقوليصم!وص!حكةجدكبيرفيطاللعصوبمعتتواعانبعدالاديببينوجهيعلىترتسمالتيإههـشةاعلاماتوستزول

اذاعاتلا)المخترمنيوحدللموماماوحدولقعةوالسحاراتواللقطإراتاللنثرللجنة"الىيحالانيجبممااويحالمماث!ميئاعليهمانعرص

......:"يكاامر"عنمتحهـ"فااللجددالئن!عراءواحهـمنيقول."لللاختصاص

باصوات-اللعشريناللقرنفيكانشان-ينفعلاناليومشاعرتطاعاسوعرفننها

لديه.رواسبتتركاًلاصواتهذءفاناللطائرةأز،يزاواللقطارعجلاتاللجميلواللفناًلتفكيرسطحية

جديدةانواعتظهروللذلكتعقدقدبالموسيقىاحسالسنافانهناومنفنشانان

."قديمةأنماطمنألفناهعمامخلمتلفةجمقىالموسمنالضلوعفيتهرهدبشيكاتخطاياهاتفدى

منمناصلاوحللكن)ررطعاأللدكنورمرحىسراللكبيرلإالسدمرصلاحايهارودلموللمعمورواللصريحةالولليدةمحافلهاوأدتبهافلكم

....ا:"سعيدبور"عنويقول
اللقادمةلللاحعالدالتسةاللحديدهذافسصعحيتغيرالحياةمضمونن......

........هـفااللبشريهومستدبلالسملامعمرالمدينهونعدى
شعراعاممالةبعدالصبورعبدصلأحنسعروسيصبحجدا..

الدكتوردعوىانوأحس!.مانرحوههذا:صلاحعلمهويرد"تقلمدلاابراه!ماللحليلككبثى

.......وتستبسل

الاديبانيرفعهانارجوبسميطسؤاللوجيهرمناكتمنالاسشحقلويس.النهايةوحتى

قعلناسبقىو"للقطاواتهذعرللطاتصصمعاوا!وإؤدحدلى،مسافيمعإلش!رلبملاللمدفليرجعهذافيشكومن،شعرهذااللعظيموالله،شعرهذا

."...لااعرفوانا."حمادءابراهيم"لصاحبه"سوافيالاللهة"ديوانالى

اللخروجتبرسيستطيعالعجلاتشعررائدانالرطانةهذهوخلاصةوللكن،المستوىبهذاالشعرلجنةالى"ايصلكانانتلىيدالتوجهعلى

المضمونأةومسا"اللحياةمضمون"بتغيرتماماكلهـمهااواللقواعدضلىالمتوى!هدايقاسوطالمشوى!ذاانالتحديدوجهعلىاعرفهاللذي

لاعتىحلاللهمتقدملائهااللكسمالىاذهانءنمحميرفياسفرتؤدهده......

عل!هلايستعصىائذى"لولنارسن"لمفتاحتذكرليا!،1،المشكلاتاللشعرالىلايمتلاسهالننمعرمس!وياتمنمس!وىايالىلايرقى

-........اللكلامهذامثللنحللنقفانلللقاريءالاهانةمناناءشقدوانا.بصلة

اللحيااللذيللجبسرراالشولد؟.يبرللعصصةتجدايدللحيلافبمالإسررلالتجد،!للذفيللذكبماقفلاثنانلايختلفانهأحسبالذيهذاوللكن.شعرالليسانهالىونخلص

كلفيالتجديديبررالذيما.اللجديدةالحباة؟المويتىفيا!رى!اللصبورعبدملاحيقول.ثمرافعلىلنايقدمشعرا!يسىانهفي

المؤمئننوذهـاللهوكفى.الحديدةالع!اة6-الىتحديدهمالحت،ا-االحاجةاشدفينحن":الاوللىالقصيدةعنالديوارمقدمةفى
.........لبرإر.ج..بساطت!افياللحقائقادبهميجلوانالمثقفينوواجببموقفنااللتبصر

ولكن-عالاللهسراوشبقيينواواللقاصينوا!تعريرنالنأقدإنمناؤمنينالنبعينمناخذة!ابرحةقويةالل!ةهذهتقفالاطارهذاوفي،ودلالتها

قولسمعرعلىاللعقاكتور"اماسهيول!هاللقلمألمحيكباتاجمابثىآلللغةالقتاهذلعميطلوقائمالدبماواللصوعال!قمقةوهمااًلسياسالشعومنهماي!بعانيجبالللذين

-الدكتورةعلىلللردينرىالثانيالادبان.لزعجممافلصى-العديدقصيدتارهاتان":الديوانغلافعلىمدوراللدكقورويقول."الشعري

.......ور!لملوفنواعيةوطنيةروحمنفيهمالماالمثقفللجموورنااًقدمهماانيسرفي
واحدهجملهفيتمامالةالممطمناووصةمنويخلمصوييررويفر............ا.ء.

هواللحدلداكصعرفيللغوقيفوضىمن"سه!ر"ماتراء":لقولهتقد.بمهمطوليسضحمهمسؤولليهلمالدمسروايهالا."طري!نعري

.......بالمسؤولليةاحساسىادلىالتافه

لان!شطيعراخطاسبهيرلنعىللفولحسضىلللغولعتي*!ف!لميدمحموعةلعنمجرلممممزموقفنبحثددمااعتبارنافيندخلهانيجباللذيالثانيوالامر

...........االلعروضؤواعدالتزامفيالشعراءتهاونهوإجديداالشعرمناللعقاد

تستطيعلاجديدةتعبيريةظواهرمجموعةاللذيهورجديداالللغويالشعوالجد)تقكرةلان،الاهميةمنكبببرجانبعلىمسالة!.هذه،والللغة

المسأللوللةتممفهاسرباللضرووجشرعنل!تطيعلماناحطللخطواوحد"كنحظهكذتصمهاالقاريءركيداداساسهامنتنهاروالقضية،عروضيةدعوىعلىؤ،ئمة

.-عنهذا.اهلهاغيرفيثقتهيضعانه-الاخطاءلهتنكشفعدما-

موشبقي!طالعروصفياللخط.الفصلالل!ولفيهاقالكأنهويمصياللىالشعردللكيحيلانهومايفعلهافلفانالعقادعناماالقاريء

."وصللاص"حديدللغوىحساللغةفيوالخ!،"!وخلاه"حد/بى.10001،.
....قاسماللعروضيةاًلاحطاءنالمؤس!ومن."للاحتصاصلنترللجنه)ا

؟عمالمنخلاصوانماالارمةمنخلاصاهدلحالليستوللفكرخلااصلمحثمبتدئينمنالشعراءالسادةوار،المبلمغدئينوغيرالمبتل!ينبينفترك

....ائهم3و،الاخطاءتلكالى!نبههملمنواعيةأدنالايعيرونمب"دئينوخير

اللجديسداللشعرازمةصانعهوالعقادانوتصوروناللذينانعلينا"للنقادؤبلمناللفرزد!ماقالله،قولونالخولعلىاصرار!في

تزيحالت!اللسوىبننلككسلهمويهدهدونالفس!ه!م!ي!!محونانماانطوب!للايقبلالاوزانفياللخطوللكن."تتاولواانوعليكمنقولان

يعرهلامصاحههعلىامفتوبمفلابثتارهذاولالتبعةجمراللحدحسعااللنت!عرالاطستقبال!"للاختصاصاكثرلجنة"الىالتحويلب!لوانما

ارر.لكذءن،مدااللحماةائسأ!لملككانلوالسنوىالمهـوحانمنهبعهضوقعاللحركةهدهعواقبمناللعقادماخثسيهانواللحقيقة

-..........عوضلويسالدثنورمجهوداتبفضلالاخراللبعضالقريبفيوسيقع

امحاالشعريءالأميمحالشعرللىمحاسباسبةالمولستصعرللقفجة(وفياكقايهيىفيااوهمأوئهم!مهمفيباعهرافهالمربيةاللغةعلىعريبلويسواللدءةور.وأصرابه

،سنواتمنذ.عشرواحدةخطوةدءقممللما!و!ةان.ا.!رىوالارداعالااللعرب-ءينطقلااعواماؤضبافيرهخر!و"لاندبلوتو"مقدمة

...فبىالتجد،بحركةللقيادة"اللعربةالللغة))علىينبريهذاومع.غرارا

!ءتطلباتلاكلتمنحمامالاا3!ولولمميطلللنواىلاكرمصرفيوللتنمعرلافىجدلسطارو."اللوبياثهر"

ابكأينتظرواان،لنوات!شرمنذمايفعلو؟4هذا.الجد/بىةالل!جماةدوا--ب!رمنالشفعيلةعلىالنظمفيلويساللدكتوريرىفماذا

كاناذا.كببراالعقادويثستمواقليلاحولهلليثرثروا"المئكةنازك"بعدمتخلفاسيصبحالنظمهذاانيرى؟موسيقيإنوافقبينهمابحريناو
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وهويتجددالعربياللشعرفنمن..واحدةقاعدة!لىق!لمواحدفنعلىواللعويلوالنباللصياحظيكنواللعويلوالندبالعياحمنلابد

ويعرض"اللعربيةاللغةتركيبفياًلاصلالوزنمنبقوامهاللشعرفنهو.ابطاللهايدعلىخسرانمناللقضيةاليهماآللت

الوزناصاقىاوللهماالعربياللشعرفيالفنيللاستقمكلسببيناللعقادالتيالكاهـثةمعالمعلى)*نوقفقدالثاكياللكلالبانأظن

اللنناءوهوالحداءان"وثانيهمااللعربيةالللغةكلماتتركيبفيودقتهاللفكرية"ارضنا"علىخوفهغلو2ءمنفليخفف"والضياعبالتبددتنذرنا

يقررهاواحدةحركةعلىويوقعهواحدحادبهيستقلالاصيلالعربيتتبددلناللعقادعليهايقفالتيالارضلان،واللضمياعالتبددمنوخوفه

بغنالهانفرداذاللحاديبدو.لا،واحدنحوعلىالسرعةتقررهاكمااللعرومقدمةفيانبرىمنعليهايقفارضتضيعوانما.تضيعولن

السامعيحسهاعوتيةعلامةومنالحركةمواقعتضبطهماوقوفمواضممنقراءةعناءنفسهانيكلفدوناللعربياللشعرفيللتجديد"بلوتولاند"

للتغييراللعقاديعرف!هاللذكجالسبباما"النغماتاداءفيلايشاركهاللذياعلموانا.*زهربمعاهد*ولىالسنةفييمرسالئيه!العروضثن!

والرقصالغناءبفنوناللشعرهذااركباطفهوالغربيالشعرموسيقىفيمرةلليقرآءاليهيعوداانفأرجو"بلوتولاند،"علىاطلعاقدالكالببنان

تماحبالتيللموسيقىخاضعةانشعرموسيقىيابلارتبأطاوالتمثيلاللغةعلى!ريباانجلترامنرجعقالربقدرةعوضللويساناخرى

لايقنعالسببهذاكاناذا.شنىوجوءهلىمعهامتقلبة،اللفنونتلك.اللخليلبهيسمعبماللعربياللشعرفيجديدابحرالليخترراللعربية

المجلالس!لذةمنيسفعهاالتياللكماتتقنعه؟يقنمهاللذيفعاالكعباللعجلاتشعررائدللينبهااللعروضكت!الىان-!جعاايف!ا!هماوارجو

مانشطيعوكل"التغيرسببهواللحياةمف!مونيكونانيقنمه،والكسلفاعلنفاملن"انيعلمالازهريةبالمعاهدالاولىالسنةطاللبانالى

واحداعنصراً*حمثلالفنونمنوفيرهاواللغناءالرالعىاننقولهانشساءفاذا.الشعربحورفىمشرالسادساللبحرتفعيلات"فاطن

كلألتواذا،التطورالىللشمرالدافعالعضاريالمركبمناصرمنجديدةمولسيقىلصنعالقطارعجلاتانيصمقواانهذابعدالشطار

لاينفيهذافانالمركبهذامباصربعضمنخلتقداللعربيةاللحياةالنثرللجنه"الىالايكونلنمذاالع!تشعرمآلوللكن،لليصدقوا

واللحلاتاللفكريةوالتيارات*جتماعيةالنظملاينفي،اععلاوجور..يتحققللماوالثانياللكاتباملتحققسواء"للاختصاص

اللذىالسم!هوهذا."علالحضارىللتكوينالصانعهاًلنفسمة..
......ء.الحعلسملح!ىالاعلىالمجلستجاوزورالعقادارهابان

فمامضموأهلااللك!م!بعبقرقمم!محدالعماوخلاعىلعمواماعليهسئلةبممرلتيبمحرلحماوشلفعطلهاالباحثينعقولالىالادبيالحقلتجاوربل،كلهالادبي

........الارهابأدىللقد"الثانياللك!لبمايعتقد.هذا،المثمرالتفكيرعلىقمدتها

عنها.الاجابةاللعقادلبحثصجزشرخمنالاخرينبلبمنواتجاهلجودتوماللحاللعقادمؤ!سساتجالبمن

لانالعقادعنلداعاللبتاللكمكهذهانالنهايةفيواقولاللشعرفيالجديم!اللحركاتعنالمخلصيناللباحثينبعضينأىانالى

علىاللقدرةلايملكونمناماموبخاصةدفاعالىبحاجةليستاللعظمةموقفااخرىفئاتواتخذتالحيادهوسلبياموقفامنهمفثاتف!لخذت

يعرفولايحترملايعرهـيهفاللذيجيلناعندفاعهيوانمااستكناههاوتفسيرات،للحركةمبتسروفهمللنماذجعفويالتقاطاساليعلىمعاديا

يحتقر.كيفاللىيدفعاللذيهذااخلاصايلاادريوانا".لظ!ررهاسطحية

د!اللهحسنالصالىاوىهرةالمبشراللفهموسبنالارهدبينالمضحكةاللعلاقةادربماولا،الحياد

..كوثواالسطحيينالمبشرينللهؤلاءالعقادقالهل.السطبموالتفسمير

للابتسارمتنبهامادامام!لبعلىيجبوكانكبمامركمافكانواكذلك

عرضهفييغفلفهو،عنهمامقالهيتنزهانالاخرينعندوالسطحية

اللشعراءنماذجانالىالاشارةويغفل،نماذجهاحسنالمكلجانلشعر

فيحديثاصلرظسهبمافسيصطدمذللكفعللووللكنه.احسنهامنكلألتاللث!بان

في*شترالةمناللشبان*دباءحرمانعن-مفتريا-*ولالك!لب

.ومعالحرالشعركتباذا*بحقشابالايكونالشابوكأن.المهرجان

(..نعيمهمخائيلالاخيراليوماللشعرلجنةعقدتهاالتيالمسابقةفيواللثانيالاولفالفلالزانهذا

002""يدة(!)هـةاكابراللشعريكتيانالمهرجانفيوالمشتركك"الثلاثينندو"همممنللشعراء

..،(داودأ.س"الشابانالشاعرانوهمامنشورةقصثدفيهوللهماالحر

003""(جديدة)طبعةبطهابونرجوانمنمناصف!الافتراءعلىام!لبانأعرفاذا"دنقلأمل"و

.دميلادشهاداتفيهتنشرللاداببملحقيتبرعانادريسسهيلالدكنور
0015لواساجمطالا

..يوضيقءبحجةاللك!بأغفلهمابعضهذا،المهرجانفيالمشتركينالشبان

0175الدينصفيديواناللعقاديتهمانيغفلفهوماللماما،الانقبلفميقاماعهمظهاللليالمجال

005ا!عرلي.لااقالا:.حما-الشعراوزانعلىيطرأارري"للتغيير"تفسيرهفيالجديةبععم

!بصر.ستناوللهفيتماماخانتهقداللشطارةان-ابتداء-اقولوأنا-الغربي

؟...جزاناليحتريديواناقولولا،الاطلا!علىشيئامئهيفهمللملانهالمهرجانفياللعقادلبحث

ء.يقتضيهاللذينفسهاللفهمتقتضيالامالةلانعرضهفيأهينايكنلمانه
008ربيعهابىبنعمراند

..يوالذيناسلوبهواًللعقاداسلوبلانتسعفهللموشطارته،*مانةعمم

0001المعتزابنديوانللقراءاعرضانهناواجبيمنانواحسب-يثرلروناللذينلايفكرون

0003جزآنالرضيالتنريفديوان.اوللصدهايدوراًدتياًدجوهريةاللفرةالاداب

اللبنيةفي"فالتجديد"التغيير"و"التجديد"بينالعقاديفرقي

وابكيانهايخلولاواستعدادهاعملهافييزيداللذيالتطورهواللحية

داربال!ر.ولث-افأ!ردارصادروغمعاللكيان"اماالتغييرفهواحداثاخرمخاللفالذلكيعتبركيانا
..س.السابقينواللكيانالوضععنجوهريااخنلافايخلفاخروكياناخر

وللكنهاللغربيةالللفاتياشعارفيكراحدآقدالشعربناءفيوالتغيير"

كلهالايجمعهاوالمقاييسالاوزاًنوضاع1مناخروضعامرةكلفيكا!
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