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مستفعلن،،متفاعلن،مفاعيلن،المخ!ةاننفعيلاتمنها.شكونوالتي:نوعينالىالشعريةالبحورالملائكةنازكاللكبيرةالشاعرةتقسم

..منهاهناللكماوالى،وقعلنمثل،الواحدةالتفعيلةتكرارفيهاينتظمالتب!وهي،صافيةبحور

،والاوت!اد،بالالسبابابيانهتقومالشعرانفيهومعروفاتيو،هي،ممزوجةوبحور.واذنقارب،والرمل،والرجز،اللكامل

المتحركة،حروفهادرستاذادسيهاالكلاماجزاءآناي.واللفواصلهيحينفي.والسريعالوافرمثل،واحدةتفعيلةمناكثرفيها

ساكن،بعدمتحركوهو"خفيفسبب"الىأرجعتوالساكنةللشعرتصيلا،والمنسرح،واللبسيط،والمديد،اللطويلانتجد

وهو"مجموعوتد"و،م!نحركبعدمتحركوهو"نقيلسبب))و..متنوعةتفعيلاتفيهالان،ا!ر

بينهمسامتحركانوهو"مفروقوتد"و،ساكنثاللثهمامتحركانمنانتلاحظ،اللحرلللشعراللعروضيالشكلتدرسىوحمينما

ساكن،رابعهامتحركاتثلانةهي"صغرىقصاقي))و،ساكناستعملاكي،وتساعية،خماسيةتشكيلاتفينظممنالليوماللشعراء

..ساكنخامسهامتحركاتاربعةهي"كبرىفاصلة"وا،ضاانهاالا0شطرهاو،الواحدالبيتفيتسطاا،تقعيلاتخممس

واللفاصلة،،والوند،السبب،وحركالها،الاحرفهذهوالى..للهااًلاستعمالهذاًتستقبح

اًلنلقداظهروقد..ايضاالوسيقىووفين،الشعروزنالعربأرجعالنقاد،منعردلاحظكما،الملائكةنلزكاسةدرانالحقيقةوفي

قواعدان-المعاصرالشعرقضايا-كأبنقدهفيذريلبنعدنانتقومكما،الليومالمسضحدثالحراللشعرتمحصعلىتقوموالدارسين

درعلى،الاساسفي،اءةمدتوالتلحين،اللغناءقواعدمثلالعروض،الخلميلعنوالمتوارث،اللعربيالعروضعلممناساسعلىايضا

ثم،المتحركاللحرفوهو،المقطعالىالاللحاناو،الكلاماجزاء..جملتهفيالتزمتهواللذي

،اللنقراتفيالفارابينصاوردكما.داللفاصلة،فالوتد،السببقضايا-كتابهافيالملائكةنازكرراسةاتجاهفيالمقدماتهذه

السسربيسميهاوؤفةتعقبهاالتيالنقرة))اياللغناوالايقاعالنقدي،العروضيالموضوعاللى!نصل،هنانقررها-المعاصرالشعر

اللىحركةتعقبها/وللكن،وقفةتعقبهالاوالض!،"الساكنةالنقرة"اللخماسية،الننشكيلات:حول،عباسالجبارعبدالاستاذاثارهالذي

ؤيه..اًلغناليوالايقاع.."الهتحركةاللنقرة"يسمونهااضرىنغمةاناقترحوأ،موفقةغيرللهاالتسميةهذهانرآىللقد.واكساعية

غبصوازمنة،"الموصسل"بايقاعهاويسمى،المتساولميئالازمنة!ها..هوكما"،فرديةاو،زوجيةفقعيلاتاساسعلىالمنسلةتطرح

اللكبيوالموسيقيعن)"."المفصل،(بايقاعهاويسمى،متساويةمنعدداياستعمالجوازفيالسماعيلاللدينعزاللدكتوررءيوان

.(61ص،6391اب8اللخدد،الاداب-لللفارابيةقال..لللصسوابمجانب،نظره2!،البحورجميعفياليتفعيلات

ولاح!،اللشعرالىالموسيقيلللايقاعالنعوتهذهنقلتوقدتفيسللاتمشكلةانهاعلىتطرحانفيبغيالمشكلةفهذه،واذن"

(لمابداموصلايق!اعفيهليساللعربيالشعران".ايضاألظرابي.تساعيةاو،خماسية.لشكيلاتمشكلةانهاعلىلا،فرريةاو،زوجية

اساسعلىيقومانهاي":فيقولذللكذريلبناللظؤهـرونانويرشرحالشعراءعلىانكرتحيننازلثموقفخطالنماذجمناتضحوفد

."واللؤاصلة،والوتد،السببووضحها،مصساويةغيرمقاطعاللديينعزالدكضررايانكما.محموماالتشكيلتيئهاتيناسمتخدام

اللذكطالمئحركيقمدالليوم-مقطع-مصطلحاناعرفهواللذىجميعفياللضفعيلاتمنعدداياسنيما؟لبجوازءلقائلاسماعيل

الغربيين،عند3!كا!"لامصطلجويقابل،ساكني!دةبهامثلةمنالاكثارانشكولا.الاخرهولللصوابمجانبالبحور

كا!"ثه843!*ا،!بمشعربافهاللغربيينشعرينعتونونذللكويصوب،اللفادقىهداسيرسحالسقةاللبحسورفبمالل!رالشعو

والوسيقى،اللعربيالشعرانالا..المناويةالارجلاساسعلىيقوموهو.23ص،6391ديسمبر،12ال!لمد،الاداب)."حكمنا

بعدهمتحركااو،"ت"مثل،هـحركاحرفاالمقطعاعتبراالعربية،والمتقارب،والرمل،والرجز،اهـكامل،السضةباللبحوريقصد

المتحركيسينوالمقطلميمن،اللخ!فا!سمببوهو،"تن"مثلساكن.(32ص،الصافيةاللبحورمنوهي،والمندادك،والخبب

الوتدعلىيطلقانويصح،"يد:تت"مثلالثقيلالسبببؤلفاؤا.وموفق،وصائب،دفيقالملائهـةنازرمصطلحان،ذظرجمهوفي

اللعين،الساكنانخاصة،"ماع"او"ع!"مثل،البيتاخرفيباللفعللانه،مصطلجمنعباسا!جبارعبداقترحهماعلىاؤثرهواني

اعرضها،مسألةوهي..وغيرهما"مستمفعلاناو،متفاعلان"فياللعروضي،الصطمتناولفي،شعرية،عروضيةوقآتعتقريرعلىيقوم

..بارائهم4!يهايدللياانوالدارسين،لللنقادوأترللض..اللشعركبم،الادبيواللذوقي،السواءعلىوالوسيقي

علىوانما،المنساويةالمقاطععلىيقوملااللعربيواللشعر،زوجيةالىوتقسسيمهاللةفعيلاتعباساللجبارعبدتحليلأما

ذللكذريلبنعدنانالناقداكدوقد.وا!واصل،لادوالإو،الاسباب،والافهـتراض،التخمينعا!يعتمدو،الصوابعنؤبعيد،وفردية

،والاسباب،فيه،والمقاطع،مقطعياليساللعربيالشعراذن"بقوللهالوحدةان):عباساللجبارعبد/!ول..اننفويبيواللنوفى

بل،موصلالليسوايقا!ا،متسصاويةغيروانحواصل،والاوتادمقطعينمنتنكون،والرمل،والرجز،اللكاملمنكلفيالموسيقية

.61(ص)"مفصلا،"علن-:مستف،))مستفع!سن"مصفا-علن:"متفاعلين

تتكونءواللرجزاللكاملمنكلفيالموسيقيةالوحدةاناذنوالقولكلفيالوسيقيةاللوحدةاننجدبينما"تن-فارو:قررتن،)

،"علنسمستف:مستفعلن"،"علن-مقا:ءخفاعلئ))مقطعينمنعلىوينبغي.مقطعينمننتكونلاوالم!ارك،واللحبب،المنقالىبمن

ناذللك..اللصوابعنبصدجالرفول،"تن-فاعلا:قعلارن"عددايالىوالرجز،افروالو،الكاملفيال!فع!لةتكرارجوازهذا

لليسسا"فاعلا"او،"مستف))وكذللك،مقطعاليست"وو*ما))زوجيااللع!ددكونعنا!نظربغضالمعنىويننطلنهالذوقيقبله

بعدهوالساكنالمتحركاو،وحدهاننحركانواللصحيح..ةطعبالمه.(22ص)"..الخ..فررياماو

..الخ..لا،ع،تف،مسى،فا،ت،ممثل،مق!أايكوذأنالنسعرفيالايقاعيةالوحدةاساساناللعروضعلمفيفمعروف

،والمتدارك،واللخبب،فيالمتقاربالوسيقيةاناللوحدةصحبيحهلاسيالميزانوأحرف.ساكنةاومتحركةمن،الملفوظةالاحر!هي

وا،"فعلئ"او،"فعولن"انصححوهل؟مقطعينمنتضكونلا،-سيوفنالمعت-قولنا!جممها،عشرةاللبحوراجزاءمنهاتتركب
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فيكرد!،فساكنانالمتحركايمما"لان"المثاثةالنقرةان-2اللجبارعبدزعمحدعلىهيوانما،مقطعيئمنتتكوفي،لا"فاعلن"

الوحمسداتتردبينما،اللضروبوا،الاعاريضفيالااللشعريالميزاًنعدةبل،مقطعينمنتتكونايضاهيوانماإ..ابدا؟..فرديةعباس

.مفتعلان""لان:مهـانتحديددونالموسيقيالميزان،فيوالربعة،المثلثة..مقاطع

الوح!دةيملأاناللشعريالميزانفيالشاعرعلىيتوجب-3في،وموفق،جيدالملالكةنازكمصطلحاناجدهناومن

والمثلثة،،ساكنثمبمتحرك،والمزدوجة،متحركبحرفالمفردةفي،نفسهاالتفعيلةمعيظل!نه،والتسابمبة،اللخماسيةالتشكيلات

الميزانفياللعبرةحينفي،"تان،تن،تأ"-:ساكنينثمبمتحركولا،قديمالا،واردغيرالمقاطعفي،عباسالجبارعبدتخمينحين

مناكثرعلىاللحرلىمدفيمكن،اكرلااللصوتبنبراتالموسيقيدراسةبضرورةذريلبنعدنانالناقدملاحظةهناواكرر..حديثا

..التلحينفيزمنيةوحدةدراسة،خاصة،اللحرواللشعر،عامةاللعربيللشعرالموسيقيةالقيم

عروضنا،في"ا!يقاع"و"الوزن"قيمالىاش!اراتوتلكاننرىوآنئذ..اللهوىاو،ال!تحزبعنبعيدة،وأوسع،أوفى

العملضرورةلناتوضح،السواءعلىواللحديثين،اللقديمينوموسيقانا،والاوتاد،الاسباباو،الساكناو،المتحرك،المقطعسيكونا!ساس

المجالينفيواللحديثة،اللقديمةاللعربيةخبرتنامنالاستفادةعلى،وحدتهافي،التفعيلةتفحصيكنىلا،باللفعلوانه،واللفواصل

بذللكفنكون،"اللغن!ليالايقاء"و"اللشعريالايقاع"اورماندين.بةاللبيتفيالمختلفةاوضاعهااو

العسلممنفأكر،اكراساشادروقربنا،اللقبليةالاحكاممنسكمنااللبحورعلىالاحكاممنكثيرفيالنظرنعيدانيمكنآنئذ

.بة-والمنطق،والصواب،صافيةمن،اللحرالشعرفيالليومتستعملالتيخاصة،اللعربية

دمشقجامعة،جديدافقعلىنقف،شكبدون،وآنئذ.منوعةاو،ممزوجةاو

ارسمحموذالعربيةبحورناجمالتفسرالتياللشعريةالايقاعاتمنوخصب

والرجز،،واللرمل،والكامل،والبسيط،اللطويل،اللجميلة

!رحم!هر..كافةاتقادبوا

اسى!ه0..ألا!يمىالاد!!،"بالل!ن!نيقابههاللعربي،اللغن!لي،الموسيقيالايقاعكانلقد7

اتجههثم.اللعروفراجزاءيكتبمانحوعلىويكتب،با!حرفاي

ا!م!كيلمحمدبقلم!ظلحينفي..والاسات،والتكات،الدساتتسجيلالىفيها

ك!هههه!!هفهههنجدهوسنظل.التفعيلاتاجزاءيرعتمدوسيظل،الشعريالايقاع

..وأجزاءله،مقاطعهفيمتسا!غير،باللقيمغنيا،لرا،خصبا

الماضسىاللعددفيشلشعلياللسيدكتبهاللذيبالردفوجئتمتناسبةبفواصلالصوتزمانفصلالايقاع":الكندييقول

الثاني(تشرين)نوفمبرفيعددكتبتهاللذيالنقدعلىردا"الاداب"منفيالنغمعلىالنقلةهوالايقاع":افارابياويقول."متشابهة

فاننىفوجئتاننياقولوعندما..."الافريقيالادبمن"كابهءنتقد*!الايقاع":سيناابنويقول."والنسبالمقاديرمحدودةازمنة

المفاجاةعنصروللكن...كتابهعنالدفاعحقشلشالسميدعنانفيلاهيالموسيقىفيالايقاع":اللخوارزميويقول."النقراتلزمان

عنيبعدعموماالمقالاناذ.اللردبهاكتبالتي4الطرقيفيرحهرزويقول."للنغممصاحبةوثقيل،خفيفمنتتالىالتيناًلنقراتتا

حدالىالاحيانبعضفيويصلكبيرابعداالموضوعيةالمناكشة،الاصواتاواللكلاماجزاءتالادلالتوزين":ويردىاللهميخاليل

وللذلك.ودوافعهكتبتهفييماالتشكيكومحاوللةاللشخصيالتجريح،تنسيقهامعتوازنهافهوالايقاعواما،الزمنيةمقاديرهاوتساوي

مقالهاللكالببهاملأكميرةلمغاللطاتدفعااللحقائقبعضبوضعابالر."تفصيلابعضهالتقابل

والتيالمقالهذافيكتبتاقىاللخاطئةالمعلوماتللبعضوتصحيحا،واللغنائي،اللشعريالايقاعينبينيوافقوناللبغداديونكانوقد

...اليهااللقراءنظرالفتانواجبيمناًرىان":اللجاحظقالوقد.الاندللسالىتلكطريقتهمزريأبونقل

وتسرعهمالليومثتل!استخفافعنباللحديثمقالهاللكاتبيبدأ.الموزونة!الاشعارعلىالموزونةالاللحانتقطعبأنهاغنا؟هايمتازاللعرب

ذللكبعداللكا!لبيعمدثماللحكمواقرارالللفظاستخدامفيدقنهموعمماسنوزئافيتدخلخىوتيسطفتقبضالاللفاظتمططواللعجم

الكاتباناذ.تجاههامريمنحيرةفينفسياجدتقسيمالىكانواالصفاءاخواًنانعلىعحوة"موزونغيرعلىموزونافتمع

اللكتحابيقسممالكلمةمسؤولليةتحملوعدمالاستخفافوبمنتهى..العروض!للقوانينمماثلةالموسيقىقوانينانيجزمون

منافقينمجاملينامافئاتثلاثالىوينقدونهااللكنبعنيكتبوناللذينبينالميزانالشعري،ويرديميخا؟ليلاللهاظهرهاالتياللفوار!ومن

واللقدرةاللشهرةفيراغبيناواخريناشخاصقبلمنمدقوعيناو:الموسيقيوادزان

في-بوضعيويتفضلاللك!لبيتنازلثم...والتدبيجالانشاءعلىحصفجم!،مفردةنقراتمنيتألفاللشعريالميزانان-ا

ويكتبمعينلأئيرتحتاهاجمهللمبأننييقررأنبعداللثالثةاللفئةوسحنين..متحركابم!ومثلثة،خفيفسبباي،ومزدوجة،متحرك

ناواريد."بهالظنللسوءدفعاازعمكما":فيهايقولملحوظة،مربعدايضاالنقراتتكو!انيمكنالموسيقيالميزانفيلينما

شيءفيمهاجمتهولا!تعنينياهاجمهللمبأننياللفاضللللكالباقول-..وصسة

،.إلاخرممااًلتوار:حديثاصدر

لوأـية-عسميرانلليلى11
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بلدالسودانانيحناسىاواللكا.نبويشس.الاجتياعيةواللظروفكنابهاورث!هااتجىاللجاطئةالافكارفيرأكياييسمينالب!لالبكاواذا

تعبيربهنترحتاللذيمنصيعلىبالقيهـاسويعجبءرببمالك!لامهذانسميماذااسألهاناذنليفليسمحفئمخصياهجوما

زنجياادبايكتبونلاانهممنه،!هـ*،.8!كأكأكثاكلامايعنبعمدابياللشخصي3لللتجرمجاولةفيكتبتهلذى9

الذكطجنوبهلافقطالسودانشماليعنياللكاتباا"الظنواغلبائفيارغبلانيلثبخصياانااسميهمااقوللن؟.؟سليمموفيوعي

جئوبانيعلماللكانبانفيشكولافعلاالادبهذافيهيوج!وموضبوعيم...جدك!مسبنوىاليالمسشوىهبماعنالمناقث!مةبهذهأرتفع

الحضاريةالظروفوانكبيرةبدرجةشماللهاعئمنفصلالسودانقدكنتاذااننيوهويثمبيءاللكاتباذنفياًهمسانياريدولكنني

مسللمةعلىتتغلبكيرةبيئيةعواملعلىعلاوةالسودانشمالىفياجمثمش!وراكتابالاخترتتزعمكماللشهرةاجتلابااللكلامهذاكتبت

قبلعرييبلدالسودانانالاعتبارفيوضعنامع1هذ..كلالللونفييخوارياكاناللذجمياللكهـن!هبناأخنرولممثسصرللكاتبماضجة

مناطقفيالانينتثمرانوالاسلامأللعربيةانمعنىولليسشيءايمجردانتمامامعتقدوان!اليهالنظرياللفتلاناقيئمهالكتبزحبمة

اللكانبان...تماماعربيةاصبحتالمناطقهذءانالقارةمنكثيرةكانمتىمهماجيدةخطيةالافريقيالادبشكناباص!ارفيالتفكير

اثوقت،نفسفينفسهيناقضوللكنهالم!دبمكانيتقسيمالىيدعوفسيإلادبهذاعنظهرتالتيالكتبللندرةوذللكاللكبابهذانجيمة-

تتحدثوللمفقطالزنوجادبانئاخترتلمأذا:بسبئاللليوليسمحبهعؤمنونط-يكفنبيمفيكتل!شبلثييسمدياهناك.؟.إللعربيوطننا

الادبهووموضوءكتابكعنوانانمعمثلاوالمغربمصرفيالادبعنمرثراتاىمجنبعيابنفسهمالتيكونوهااللخاصةافكارهميكتبونوهم

اللكافبيتخذانارجوكنت؟!تقولكماكلهااللقارةادباكيالافريقيذللكفياللساذحالتفكييهذايفكرونولاشخصيةدوامعاوخارجية

تضاربمنفيهوفعمامثلفييقعلاحىحديثهفيواضحاموقفاباللكثبالمجلةفياللكتبنقدباببهترميانتحاورليابذيالتقمبممم

العاللمانحاءجميعفياللزنوجان3ءنعرانوأحسبنا...وأخطاء...اللشهرةاجننلاباوالنفا!او

لللحماةرمزالونهمويضعونالافريفيةاإقارةابناءانفسمهميعتبروزااللسينتقلمقالهالل!افببها-استهلالتيالمقدمةهذهوبعد

واللخصلأصاللسماتمنكثيرانلمحانفستصانناكما،واللجمالهذا-علىمبنمبكا!!!*كث!،،هالا8تعبيرمنافشة

جنوبوفيوامببركااوروبافيالزنوجاككناباشعارفيالمتقاربةعنصريتقسيمالى9للمنهايةفييدفعفاعرتعبيرانهقائلاالتعبير

تميزهاواحدةسماتقحملانتكادالتيادابهـممحي2والافريقيةاللقارةاختلافب-علىساميوادبآريوا.دب!زنجحياجمبهناك.فيكينللادب

...اللقارةاجزاءبقيةفيالموجودةالاخرىالادابمختلفعئللاسفكلامييفهمللماللكاتبانويبدو.البثصريةالاجناستقسيمت

فيستنكرالنماذجعناللعديثالىذللكبعدالل!نبوينتقلفيالخاصتفكيرءمسؤولليةيحملنيانيحاول"للككلمتهفيوهو

الاغنية-اي-تشتملانهاويقول"ضغينة"اغنيةلاختيارنقدىوانمالللادبعنيريمماتقمشيماىعنادافعللمفانااقصدهاللماشياء

رفضوهوالاغنيةهذهفيغريباتفكيراويتجاهلالسيطرةمأساةعلىواللدارسينللنقادبالمئيممبةخاعيةدلالات!للهامعئمةتميعمياتعندافعت

:تقولالننيالاغنيةمقدءبأحدبالاستدلالهذاعنويداكعالجمالضبكومنمممزةونجصإئصواحدةسمةلها!رويقيادب.هنافيفليس

بشريهعيونهينسعبكفي!كلهاال!الاذرهان"الموجودةالشعوبحبيمبعلي..؟ومغرييةكاوزنجيةعربيةافربقية!داب

بشريهجماجمهيش!بكفهـيهايشربالتيوالاقداحوالمناخاللبمئةاليبالنيسبةوشاسعةكثيرةانجنللإفاتالىبىاجعوهذا

شمبكالنارعلىيشويهاالتيوا!بطثس

بشريهجماجمهي،-3--

"هواكلكشاءماارفضني

معفنطالمقطغبهذااستشهدقداللكافبكاناذاارريولا

هذموحسهلتفكرراتقبلعانللصنمكنللببمساحيمنعم!لحال!مهيمنءائملالالللفمممتعم!:4لمسالكه!كتيابصلورترقيوا

الىاللخطابهذا.يوجهاناما...مثلاللمستعمرينموجهاكاناذا

كريبايبلوفهذاالمؤلل!حذفهاللذيالاغنيةنصيقولكماالجمال

خاكماشيئاباعتبارههـفضهثماللبيضالىالجمالنسبةازابلجدا

فيافريقيايدوراللذيالتفكيرمنالبعدتمامبعيداغريباشيئايعدبهم

-والحيا"الطنبيعةجمالقارتهمجمالمنمثلألحعلواوهبملسمايحاوللزنجيفهيقيول.تلمو!!رجميلإ!أ.لمح!صنزا
اللنسوداءالمرأة،اللعاريهالمراةايتها"

الحياهلون،للونهاترتدىالنتي
..؟،ء

،(السوداءخمرانمثئوكبهتائحغيتهابضىلمرا!يازمنلمزناضجةايتها-ش!عمس!حص

يم!اءاتااللتحرردرلهجمي.كارصراخفتافلكومجردنهللكالدلبخلوتصويريقولمنرمملمشيا-!صاجلمصر

....ه.
اغفيهلييقدموهو.ايضااللخارجمناوالداخلمنتصورراتاو

تحتويولاانسانيةدلالاتايللهالليسالاستوائيةافريقيامنشعبية

اللقارةهذ.ررجعناللبعدتمامبعيدةمشوهةصورمناكمرعلى

الحقيقي.ومعدنها

فيرسىش!نيعةمعاللعنصرلةبتجاهلبامنئ!كللحتويم!لتؤعدىمدلأحظتياللكاللخاصةعدي.للجامعيينالنشردارمنشورات

كميرةاشياءتداركعلىتساعدهللماللطباعةظروفاناحتمالوضعت

التفرقشةهدءوحودلنفياللكافويسارع-اللعذرلعضلهوالتمست5
...

احا9لىانالسففلمنوانه...فقطافريقياجنوبفيالأالقارةفيسص"
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يتحاوبلاالذىالملحماحاللقلبهدا"سلطالهمالاوروبيونفيهيطرساللذيالوقتفياللفكرةهدهمضاقشمة

ثيابيم!عولاكلاميلغةمعالمستعمرةالاجزاءاغلبفيجا"رةتعحممفيةمعاملمةألا!ري!يين،يرماملوفي

الكربه،وكأنها،بأنيابهاعليهتنقفقوالذيالضفرقةمناللكثيريشوبهااةبعةاا!تذويبسياسةانبل،اللقا.رةمن

وعادات،مس*مارهمشاعرترفضظلتمنهاؤطعةاللحزائرانتدمميكانتالىتيفرنساانلدرجة

اوروبامنالشعبثورةانتوتحتىاللجزائرينوبينبينها!ائعنصريةالمساواة

،اللعذابهذافلتحسواالمؤللفاناليويخيل.اللبغيضالفرنسيالاسحمارباحتضا؟اللبطل

اللطسىوهذاجاءقداحسبهلااللذيموقفهيراجعانبمجرداللرايهذاسيغير

اخرانسماقايعندلهنظيرلااللذيبمتحتمللاالتيالاخطاءبعضءنالدفاعفيوالمغالاةللتسرعن؟مجةالا

فرنسا-بكلماتاغذكبلانذيالعذابالمطبعةعاملفنمطبعديةغلطلآذللكبعداللهـاتبيسشغلثم...المناؤسة

."السنغالمنجاءنياللذياللقلبهذاالسممنبدلا"رايتريتشارد))اسموضععندما-اللهسامحه-

ضع!احتلتالمقدمةانبادجمائيعليهبالبجنييال!تبويتهمني-4كتبتفيمالللتنثمكيكمحاولةفيفعلاكتهتهياذرايفريتشارد

عندانتهتاللدراسةانويقولكلهااللنماذجاحتلهاال!نيالضفحاتهذهالقصة.ؤرأتولقد"...عنهاؤرااورأها2ؤانهيبدو"مثلاكقوله

انجتهىواخيرا112صفحةعندواذتهتادلنماذجلابدأتثم71اللصفخةالاميركيالزنجيانكاتبجمعهاا!"كبماالأؤر،!يالأدبمجموعةفي

والتعليقاللدراسةاناي.12صفحةعندءتبهاللذيباللتعليقاللكناباللقاهرةفيوءصدرت".*دلاميشل))"،وترجم"هيوزلانجستؤن)ا

اياللضعفالنفاذجاحتلتهاصفحة41نطيرالل!نابمنصفحة97.شغلتفيمهـجموعةالقصةهذها!ارالكاتباء!امءن!ما.أعوامثلاثةمنذ

اللكاتب؟بهيتهمني.فجنايادريولااراقلتكمةتقريباما.علىاحاسبهوانماعلبىهاواحاسببسهافئرهاؤرألاؤ،نا،اخرى

التسيالاراءمنموؤغياوضحتؤداكوقاانارجوواصرااناللطرقبشتىويحاولى""مسؤوليتحصملهويرفضكاب!يجاء

اللعمسلليتف!دىاساسغيرعلى!يهااستندوألتياللكا.نباًثارفا...فيهؤيلمااغلبمنيتهـرب

اللذياللشخصيوالطعنال!ت!مالىضوعيةالممالمناؤشةواطارالاصليالاوروبليةالللغةوضعمنالحدرثالىذللكبعدالمؤللفوينتقل

كتابهفيسعيداحظالللمؤللفنرجو...دافعاو!مبررايلهاجدالمكاهـلةلغةيشسلماللكنمانببأنؤولليؤجمهاجمالزنجيللكأتبباننسبة

.الأنتظارفيونحنالاف-ريقيالابعناللقادممقدساشيثاالاسودعلىالابيضاولوقيمنيجعلاللذيبدستورها

المؤللفاناويبدو...واحاسيسمهلا!ارهاءلللغةيطوعاللكاتباقويقول

ال!قببوبىكاملمحمداللقاهرةوضعالى!بالنسمبة"سارتر"رأيبهمؤيداق!تهمالللاسفيفهملم

للجميعاللعامالاطارانؤلتؤلمقد،الزنجياللكانبعندالاجنبيةاللغة

-.اللسشاتامناصبحتمعينةتعبيراتعلىاصطلحقدتقريبأالللغات

معميةلال!أدا!دحولى-دالمابيضاءاللفض!يلةبينما،الللغك.جميعفياسودؤ"أشر...نفسها

الاشياءيصفانالزنجياللكاتبعلىالمستحيمامنالللغاته!هوتجعل

ا!باللهعبديقلمتم!نهنهاللغاتجميعانلوىالذيالاسودبلونهشررهااللجميلوب

عناللزنجياللكاتبيتحثفعصدما...ذياكأوالرلللسررمزاوتضمعه

لامئنياتاباللنسبةاسودانهعنهيقولىأنالمسمنحجملمنؤانهمثلاارنجبر

اللدائم.وتقديريتحي!ا..اثريىلى!يلاللدكتورصديقيورئيساللعظيمالسنغا.لىشاعرمثلافنس!معبهاقيحعثالتيا!لمغة

عربيبلدثانياوبلداولى3هوللبناناتفيصديقبمياخلافلا-الشعريةمقطوسثتهفييقولوهو"سنغورسيدارلليوبوللد)اجم!ورير!ها

اللعالمببشوالفكرالادبللهمويقدم،والمفكرينالأدباءالعربيمهح:"اميركازنو!الى"

..والتعريفوالنشربالترجمة..الاملنهايةعندوالاهلالسلامربيعتجلبونالذينانه!"

واللحياءبالحرجوالشعورالاعننذارمعليت!سمحواانواسنتاذنكم.."كاللبنبيضاءفليابيكماخواليياابتسموا

هـنشسئااعبحتالتمحيالقص4هذهنروايةاللثديدرزاللصادؤينبأن!االزنوجلليالييشبهالمقطوعةهذهفيالشاءرانفنجد

القمسدانعلىاليهااشار.نيتؤخذالأارجووالتى،ا!در!اتاريخابتركببباقهاتسلمهاالتي2تاالللغاامكانياتحدودفيرهذاكاللبنبيضاء

ؤدالتيالاشياءمنوالمفاخرةاللدممايةاقءمعالمفاحرةاواللدعايمة-منها!يجدنفسهااللغة-منيتجزألاجزءااصبحتا!تيواصطلاحانها

دشانتمهمابهاويرحبللهايطربوؤداحياناانسانكلفيهايقعالامكانياتوبينافكارهبينالتناؤضمنحالةفينفسهالزنجبماللكانب

المكلفين.والاحتشاماللحياءبفضيلةاستمساكهاوفضائلهطيبا-لونالونهمنتجعلان.نرفضوهيلهال!ةت!يهاالىتييريةالتص

هيهدي"كتابياللقأفرةفياصدرتعاماعشربفعةمنذالتياللرموزتلكاخرالىوالرذيلةللشرركلزاتتخذهانعلىر.تمر

هناك؟والمفرينالادباءكباد5تلقافكيف."الاغلالالىولنسشمع...الاسودءاللوقعلىالقليديهاللغاتقواللب!!

ملهراسماعيلالاستهـاذالمرحومالثم!يرالمفكرعنهكتبلقد:بأللميصيحوهواللهاييتياللشاءر

!ههه!ه5هـ!م!-صوع!5!حمي!55!55555سهه!هـهي/

ليف:تأ:حديثاصدو

حسيبالببنخيراللدكنور

العرافىفيالقوميالدخلتقدير

."ءأ-هه!

اا-6!-5391

1813ب.صىبيروت-الطاصعةدارع!ت

5555!ه!5هههه!هح!ملاهع!555-55
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اللصحفمنوغيرها،والمقطم،اللكتلةوجريدة،المصركطجريدةفيماوقال،تحريرهارئيسذاكاذوكان،"المقتطف"مجلةاؤنمن!ناحية

ار!نناهرية.فيهاتكتبالتيالمجلةهذهحياةفيا!ولىالمرةهيهذهانكتب

السعوديةالمملكةوفيمصرفيالمحافظينحملةانتء!توصمنوللكن،ق!،الغرباوالشر!عنيصدركتابايءنا؟"*،حب!لنها

وقد..اللقضيةفيمصررجالاتكبارتدخل،وكتابهاللكاتبعلىتقديرااللكتابهذاشانفيهذاتقليدهوايمانبحماسيخرقي"طفالمق

اللفيلسوفالمصلحالمفكرالرحومالازهرشيخالاكبرا!ستاذحينذاككشبفيوطويلةرويدةمقالاتنشروقد.بقيمتهعاديغير،اءترافاله

السعودعبداللعزيزالملكجلالةالمرحومالىالرازقبمصطفىاوريخعلىورداًللهاوتاييدااللكتابافكارعننضالاالمنوالليةالمجلةاعداد

ضدهيناللثالرلورةويخطىءقيمتهلهويشرحاللكتابقضاياعني!امع..لها!هاجمجبن

اللخوليامينالاستادالقصةهدهالىاشاروقد،للهماًلاسننحالة...؟........
...ء.بةسسكر"الرسا"للة"مجلةاهـتتاحيهعنهكنبدمداللعقادالاستاذاما

ئهبعصيق!لمرلعهدا!بهبرالنئممخ!هل!للخوليا!لنسالينا،اللذيمبضاكيمالحفلىعلىاللخونيامينالاستاداما..وعنفوانهامجدهااوجفي3إنتحبنما

لا...!....ء...مناقشة/الكتاباداهـحولفقداللقاهرةجامعةفياللعربيالادباستاد
اللكاتبالىواللكمابالىيصلللنماسوءارم!لإلهباياو!اله

حيا.دامما،الكتابمسانههفيالمناقشةبعدقراراتواتخذتالجامةوكمدرج

ا!ض!منفسفياللعزيزعبدالملكالمرحومالىكبوكذللكتفعللانعليهايفمغطكانالتيالرسميةاللجهاتبعضالىوبهض!ت

الزصطءكباراحد،باشاعلوبةعليمحمدالمرحوماللغرضلنفسهحموداللشيخفضيلةاما..اللكاتبضدالاننقاماواللعقابمنشيئا

واسماعيلحسيناحمدالاستاذايضاوكتب،والمفكرينوالمصلحينقالفقد،الللهرحمهللازهرشيخابعدفيمااصبجاللذيشلوت

..وغيرهمامظهرارزيستطعلمعاماللفوعمرهالازهران،يؤسفهاللذيالشيءان

شيءمعالليهااشيرانرأيتالتيالتاريخيةالحادثةهيهذهنصيبمنتألليفهشرفيكونانيتمنىوكان،الكتابهذامثل!مع

معوللكن،ا!ستحياءواجباتمغاللبةعلىالانتصارمحاولةمنكثيرهذاقولهعنهنشرتوقد.العريقةاللدترىالالسلامي!ةاللجامعةهذه

منكثيراوهبتنبممواتيةجميلةبذكرىالاعتزازمنايضلمكنميرشيءالتقدميالانسنراكيالحزبلسانكانتالتي"الفتاةمصر"مجلة

بأسعدنحوهشعرتتعويضالىتحوللتاللتيالنبيلةاللسخيةإملاتالمجا.اللشهيرواللكاتبالمحاميحسيناحمدالاستاذيزعمهكانأ(ذي

والثقة.الرضامشاعرالتحررعنالتعبيرادواتاقوىاللحينذلكفيالمجلةهذهكانتوقد

مركزللبنانفيهناحدثتفقد،الاخرىاللقصةاواللحادثةامانفسهحسيناحمدالاستاذكبوقد.الاجشماعيةلللمظاللموا!سشنكار

الاولىاللقصةبعدحدثت-اللعربيالعاللمفيالتانياوالاولالاشعاعوحول.لهوتأييدااللكتابعندفاعاالمطوللةالمقالاتمنكبيرا-رردا

عاما.عشرببضعةفعلتوكذللك..اللقضيةهذهفيومناصرةدفاعقلعةالىمجلته.!

015-----..هـ..ء.سي.!إ.........:...خ.::3-.00.-لم:،.-.3..!
-..سير!ق!.ا!!:!ثئثئننتا-لا.:ت

حياليعاص!ى!-جمعدئ!نن!صى!ث!أ5عهأ!يعورألما -تهـ-ىأبم:..يرلم.-)؟.

...ضئصثئؤولطاى0558

و!ررع(11دا)-رممير!كترك!!ثه-لىكارولمحذيمخاا

ال!تمتيسيمالصئثتزيبلمحهمارحم!!ألتوجمهجمثأيىعكل

-أانمل!رفيمصائركلكلم!ضهت!جصري!ا!ع!لمجص!سف!ءصمةاشما!!بي1.

اهـمحترفيكتطض!في،انعال!ممهالبجرجمبا!فافي.

أ-ءفيستةلمجهلنيهلقطحا!مير-11ضمحهزمى626اة

نر-!لا-1111-ا-ا-5733،هسلقورناله!شياثع!لمجه

/-؟!يعمسى
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ابمدتبحيثمتانيةوفيعجلةاًلمناقشعةهذهجاءتثم،اللكنابنفسلليساللعالم"الاخيركتابياشهرثلاثةحواليمنذاصدرتللقد

فيها،يشكلاالتيالمعروفةواللملميةاللعقليةالاستاذمستوياتعنءثصرامسنوبهيجةعظيمةعواللموافكارىنفسيفيتعيشوكانت،"عقلا

منكثيرااقلهونوعمنغضبالى،فقطغغسبالىتحولتحتىبلاللجميلالبلدهذافيواللفكرالادبقيمةعنوالتقديراتاللخ!يالات

..الممتازةالاستاذحقيقةتفرضهولما،لرسالتهموالمفكرينالادباءتقديروعنالسعيدالنشيط

الليوميةاللحياةجريدةفيالمنجدصلاحالدكنوركتبلقدنعم.واللقيماللجماللمواطنوتحسسوانجلاصونزاهةتضحيةمن

يصدركيف،استنكركما،وتعجب،اللكتابعنقويةثناء!كلمةاللتانيةمنيكونوللن،هذاكتابيتقويماحاولانطبعااشطيعلنوانا

انه":وقل!،كبرىضجةيقيملاثمللبنانمثلبلدفياللكتابهذامثلوان،تخفىلاوالاسناب.المحاولهبهذءاقوماناللياقةاوالذكاء

افكارءسطوعفيصاحبهانشكو!،مثلهالمطبطةتخرجانقلكتابالحياةتكونوقد.يليقلامماشيئااحيانايفعلانبدلاالانسانكان

مجنورز،اوفذعبقري،للهاحدلا؟اتيجراتهوفي،وطراف!تهاوعمقها،تافهاكتابايكونقدفاللكتإبهذاومع..يطاقلاتكليفا"سخفبلا

فيصدرولوكتبماواجوداندرمنالكتابانفيايضانسكولانقولاناًلمواقفهذهمثلفياع!تدناوقد.عظيماكتابايكونقدكما

الفصولونقلبتحليلهالصحف!ض!جت،حقاف!ريازثطرفيهبلد،للهاما،الشيءعلىاللصحيحاللحكمتحكمسوفاللتيهيالايامان

"..عنهشيئالليست.دائماعادلةولاذكيةلليستالا؟موللكن.ضدهواما

..تخصيصالا،اسننطراداكتبماكتبالمنجدالد؟توروللكنالناستجعلالتيوالاشياء.الناسهيلانها،الناضمنافضل

اشعرالاعلييفرضالعقلوكان،اصدمةوابالمرارةشعرتللقد،نعم.وموفورةكثيرةدائماعادلينولااذكياءغير

اللمقل.لهيقوللمادائمايخضعلاأسفاهو،1الانسانوللكن،الشعورهذاللهاواضع،الكلمةهذهانحبليجعلنيحدثاللذيماوللكن

علىيتحطماللذىاللعظيمالاملمعمتكافئةتجيءاللعادةفيواللصدمة؟المريربا!حتجاجاو،واللحزنبالاللميوحياللذي!واناللههذا

.انتظارغوهو،لبنانفياللقلمحملةجميعبينفقطواحدامعلقاان

فيوضمتكلمايتضاعفبالمرارةشعورياناخفياناحاولولنعليهفكتبالكتابهذاغضبهاو،إجهاحتجاواهتمامهاثارالذي

،للبنانمثلالنشاطوزاخروحيمت!ضربلدةالصورةهذهذهني.")الادابمجلةمنالماضيالعددفيعضبااونقدااوتعليقاعنهاو

هنااحاولانييظنالالللقارىءوارجو-اللكتابهذامثلفيهيصدرجليلاشيخا،غضبهكتباللذياللغاضباواللناقداوالمعلقهذاوكانا

فيبهاللكلمةخالقي.اهتماماتكلتنحصرثم-ال!تابعلىالثناءوهو،المحترميناللقضاةومن،اللباحثينالدينرجالمنفاضلا

مناقشةاللكلمةهذهتكونثم،اللديندجال!احديقوللهاغاضبةسريعةكامةتعليقهوكان.مسعاهالللهشكرمغنيةجوادمحمدالشيخلمحضيلة

تجيءثم،نفسهاللكتابمناقشةاوقراءةبدون،فقطالكتابلاسمموضوعاتهدون،فقطاللكتاباسمعلىمركزاغضبهاونقدهاو

وعما،اللكتابفيجاءومحما،الصوابعنجدابعيدةالمناقش!ةهذهولاييدباللطلا،الكتابابحاثمنشيءاييتناوللم،وقضاياه

مجردمنمريضبأنهانسانقلبعلىكالحكمانها..اللكاتباراده"عقلاليساللماللم"كلمةفيراىانهاهتمامهجميعكان.بالمناقضة

هذءتنشرحينمامضاعفاتهاكلالصدمةتتخطىثم..اسمهقراءةوالالتخلي،نبذهالىودمموةعنهونهيا،للهوتقبيحااللعقلعلىهجوما

يصنعلااللذبم!المزاحهذا(و،مناقشةسمياللذيهذا1،،المناقشةاتهاما-فقطالاسمفي-الاسمفبمايضاورأى،بدونهواللحياةعنه

وحينئذ،.بهايتعاملونعقولللهموليستعقلاءلليسوابأنهملللبشر

هـعسسسحر!سييممر.عيبسيمللهااناسقلماعلىاللعلماثبتالتياللحيوا!تمنأقلفهم

للح!عبينررداراخونثم..الحيواناتمستوىفياحتمالعلافضلانهماو،عقولا

.....وينكرءعنهوينهىاللعقلالمؤللفيعاديلماذايتساءلالاستاذفضيلة

..م..فيهافراحتمالاتبعدةواللراهةاللعداوةهذءاسبابفسروقد

.ىبدمبدنتمحر..مشكوراالليهافاططنفوجدهاعنهاوبحث

عنوالرضااللغبطةمنشيئامنحنيللقد،بصدقهناواقول

لأنرالىاأ!هإا!سرأعاأا!لبوصالعلميةمكانتهومستوىالشيخمستوىفيرجليفنمان،النفس
امثاللهمنينتظرلااللذيالتسرعاوباللغفسبوللو،بكنابيوالاجتماعية

فيهميؤملمابكلجديرينيجعلهمماالنزاهةمنيملكونالذيناللفضلاء

..اعظمنانسيكلعمليعنورضاك!غبطتيوللكن..ووقابىوعدلخيرمن

الريماوياللهسكيد!،ابراهتمامااللقضيةاولىالوقورفضيلالشيخانلوحماساواكثر

ممااكروالاخلاقيةالمقليةوالمسؤوليةوالموضوعيةاللجدمنفيهاوراى

العربيلللنضالالثوريالتطوريوضحوان..اخرىمراتاللكتاباسميقراانالافلعلىاتمنىكنت..رأى

فقطهوالاسمانحيث،واطولابعدتفكراتفسرهاحتمالاتفييفكر

أالثورةوحدةالى،الهدفوحدةالى،الصفوحدةمنشيءعلىيقدماناتمنىكنتوكذللك..ومؤاخذتهمناقشتهموضوع

بعضعلىسريعتةولونظراتيلقيبأن،الشاقةالنبيلةالتضجيكأمن

أسشهههذهوقبلتفضلانهولو...سطورهبعضاوالكتابصفحات

..100001لمصمة،وعبقريةطاقاتمنالليهتحتاجمامعالمريرةاللقاسيةالممحيمة
لواحدهالعربيهلعر!للكلمة!سيرهفيالليهذهبماالىين!بانمنللحقيقةواخرامهذكا؟ه

هذابانصادقالاعترفاللكنابمؤللفوانااني.."عقلالليساللعاللم"

الحزي!والمنطقوالتبمبةالعقيدةضوءفييناقشعلسبيلولاحتى،بنصنييمرللمالشيخاكتشفهاللذيالمير

مسألةاتحاهودوافعهمنالعهفي.لهوالرفضالاستنكار

.تمليقاتجميعانوجدتحينماومرارةبصدمةشعرتللقدحقا

الواحدةالعرسةاسركة،وتداخلتواضعتقداللكتابعلهذاواللصحفيينوالمفكرينالادباء

...الاستاثهذافضييلةتمليقفيوانحشرتانحصرتحتىالنحولاصابهاوا

دوناللكتابلاسممناقشةاصبححتيجداتعاظماوتعليقه.نواضعاللذى
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؟الازهاروتكتعبالشموعوتضتءوا!لمص:حاحيموت1لمادوهي،كلهاللعربيالعاللمفيقيادبيمجهـالةواؤضلاكبرفي،سرورا

هيهل؟و)اللحظراتوالاخطاءوالاحزاناللدءوعإكونلماذا)ا..الآدابمج!لة

وشجاعة؟ودكاءوسرورابتسماممناصانااللحياةفيمابعض!علىعقابهدهاطرافيجمعانادريسسهيماالدكنود!دي!ب!لارجواني

دمعةيساويلا.ومحيطاتوازهارواقمارشموسمناللكونفيماكلانانفعالاتهتكونوك!فاماحهالمشهديكونكيفرضظرثمر!ففياللصورة

اللظلماوباللحقاهـةاللشعوراوالحزنيعتصرهقلبمنتتحدرو؟حدة..حينئذ

..اللضياعاوالننف"هةاومنفقراتنقلالىمحظجبالياشصرباناللجديةلي.نسممحهل

بالعدلتأمرهلماذا-الانسانمنالعظيمةالاللهةتسخرلماذا"كماعنهالتخليالىادعوولااكرههولاالعقلاعاديلاانيلاثبتاللك"،ب

بل،تقولماغيرهيتفعلثم،الاخلاقوبكلواللذكاءو،الرحمةواللحبلللموقفاخذيفييرىفلأاللقارىءلييغفرانارجو؟الناتفضيلةقرر

بهتأمرهما.نرير!ماهـلىيعرففلا،بهتأمرهمافيءلىتصنعهثميغفرانازجواخرىمرة..اللهـنرلاسايباسوأهو،اللجدباسلوب

ضالضصا!لعانه؟تفعيلهماامبهتأمرماالافضلهل،عنهتنههـاهماام..الهازلاللجدهذااللقارىءللي

وشعاراتها.قدرتهابينونئرائعهابينارادتها،وسلوكهاالار!نهـهتعالليمبينجرعةفي!عفاقيركلاقدمانبكتابيحاوللتؤدانيانكرلست

والنقد،بالتساؤليوحيمابكلواحاطته،سائلاناقداعقلافيهخلقتقومعلىواحدعرضفيالمزعجةالاشياءجميعاعرضوان،واحدة

عاقبتهثماللتفكرحتميةاعطتهللقد،يئقداويسألانعليهحرمتثمفكيفمجزاةيطيقونهالا-مئفردةمنهاواحدةايةيرواان.بطيقوث،لا

للكم.شيءعناللجوابتعطهوللمشيءكلعنالسؤال4اعطت،ءلميهاللذياللكبرالهيكل،ههمانحاولتواني،مجتمعةجاءتو!اذابهم

الاقننماععنعاجزاجعلته،يعقلمااًيىتقدموللمعقلبلاتخلقهبضربةوشيخوخته!وتهبكل،واطوارءمراحلهكلفيا!ظريخبناه

حرمتهثم3منهاوافضلاكبريكونابأن4طأللبت،الاقتنا.عطجمهوفرضت.واحدة

...كانلوباللعقابهددتهثمبل،يكونانعلىاللقدرة-مناكتشافاتوفي،التفكرفنونفيالليماخطاًلاسلوبهذايكونوقد

انه،ولنفسهولللناسللكونحزينهومابقددللاللهةحزينانه"اني-صادقاواقؤلها-الخطرعيبيولكن.والاجتمامحية-النفسيةالعلوم

يزىالاديستطيعلالانه،يحتحالايسمتطيعلالانه،يحزنالايستطيعلااللخطوة،بعداللخطوةوترتيب،والتجزئةوالمساوطلأتالمناوداتدناجيدلا

الاطلاوليةونظرياتهمنطقهمعيتوا!فمايجيدانيستطيعلالانه،ويعانياللحقيقة،اهـاهمااياماموانحرائفا،الل!يقةجاذبيةامامجداضعيفواني

تفكير،بلايكونانيستطيعلا؟والاخريرنوالكونللاللهةاصتر؟مهومعباسلوبنفسبمعلىالثناءهنااحاوللااليء.القرىيصدقنيافيواطمع

يشترطعقلهان.بالقفيرحولهالاشياءوت!تنيركيشانبننطيع3ولأ.القيمةعظيماللغوهـولابعيدلشياللدهاءمناسلوب!ذا،اهااللتم

،الاشتراطهذايرفضوجورهحتىشيءكلولكن،عليهوإيشترطللهجريئ!اولاالل!ابانسالليبخبيرالستبلئيالمتواضصعالاعشافمع

يلغيه.والمساومة،-المناورةفتونحعرفةع!اللعجزان!صما:اقرربل.عليها

وايعادضاويتهماوينقدانعليهتنكروالا،فهمهتسيئوالا"واللفراللكرفاللقررة!على.نوعايمنفضيلةولليسشنيعخقيقين!ظ

والف،ملعداولاعدواولاتيفاولانتريرالليسانه.يقسواوببالغحمسبعلىوالاخفاءوالا!اروالهؤبوا!داموالجبنوالشجادة

الزهرةتبئككما،تخطيط؟وتدبررلؤوالالماللحزنيبنل،حزينءت!للمانسانولامجتمعولاحيهـةتوجدلاالتيالخطزة.والتناقضاتالظروى

بداختىوضعفهحزنهفيتناهىلقد.نورهاالثسمعةاواريجها..حقيقيةمزيةذلكعلىالقدرة،نعم-بدونها

ضادقه.حزيئةبلغةواثبكاءالصلاةمننوعكنبهماكلان..عنبفالليس،والتعرجالالتواءيجبحيثمسعتقيمطريقفيواللشبر

بتحردهانه،نفسهاعماقفيالمدؤونالانسمانباسلوبوللكنيصليانهلهذهفافالل!رمتنساعؤمنشعورايبلاواني.فضيلةولاذكاء

وانه،المشرعينجميعصلاةمنصدق9هيصلاةلللهلليصليو-نحديه.اللذكاءللهذاالالرامعنمحاجز،للفضيلة6

اللشعراءجميعيفعلممااكثرللهوي!حنبليحترمهالانساؤءءاىبقسوته"صلاة"فصلمنلانقل-الثنابالى.بالانتقالاللقادىءذنواستل

مناقوىهيباغةوللكن،وللانسانولللكونللهي!صليانه.المادحين:التالليةالفقرات57عصفحة

"حبهافامضعفهمنانه.لاعناولليسباكانه..للغمات؟-المع!نجدجميعويصادقواويحبوهااللحياةيجربواانبعهالناسيموتلماذا"

للهاويخجللللاللهةلليرنيانه،للاللهةلليرليصتى،الاشياءللكلليرليبلااللبسيطةالقسوةبهذهيفارقونهملماذا-هوالكون-والاخرينابناءهم

.بةالعذابكمةبل،الايماناواللحباواللضعفقمة3هذاو.نفسهاوت.والعبثاللجرائمكللليفوقللقتلهالانسانخاقان؟العودةفيامل

ذاتيا.تمزقاالانقدهل!يسبل،لنفسهورثاءلللعاللمرثاءالانقدهلشىمغلقةطريقفيويشرون،يشيخونو.لمرضونويتعذبونيحزنونلماذا

مغناءاننصطدملللالهةالرثاءان..لللاللهةيرثياللذيالانساناشقىمايعجزونولماذا؟.با!لوتم!سدودةاللحياةفيطريقوكل،والاوحالبالوت

عنوالتفكيراللتعنبمس!؟ولليةضميركقحملوان،شيءبكلعقلياويتحاربونويكنهباغ!وزريحف!ونلماذا؟3ولأالنزاًهةوالر؟يةالفهمعن

..وعيوبهومظالمهاللكوناخطاءكلاللحقيقةعلىكلهميثنونولماذا..والاديانوالمذاهببالاللهةويتشاتمون

الوحيداللكائنللعلهبل،حزناالكاشناتاعمقهوالانسانان"يناثونلمناذا؟يمتدحيئط*يحبواانيس!تطيعونلاثم-والصمقوالحب

بل،مشروععاماجتماعيوسلوكاخلاقيةكفضيلهاللحزنيمارس7اللذيولماذا؟عليهاباللخرو-صالاللكلحياةلاافيلأياتوالنظربالمثلجميعاد

يبكياللذيهو،وحدهاللحزينلانه،وحدهالانسانان...كتدين؟اللنجوميغازلونوهم!رضويمسجدونبالنظافةيهنهنفوفى.وهميتلوثون
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بلاردت،ماثنالاحتفالهذاتمامعبيحفلتمافاننيوبعداللقسوةضروبفميللشى.انسعانيرفياللحزنان..ويتدينوينقد

عنسهـالهجرةمعاليكشففياللطريقينيرانيمكنمثلااسوقهاقولايرحزقه!ايينقد!انساناتكونانمناكبرهوماكلهاوالبلادة

فق!دهجرتهفياخرىجوانبعنان.ـاتحدثليكانوما،اللشعراء،وحبنااحترامنابل،غضبنايم!"حقلاالحزينانا.ينفعلاويحب

.المجاداتساعللعدبمالتلميجمنبشيءاكنفيتانه..قاسياتعبيراجاءمهما،للانسانيةصلاة،انسانيةصلاةانه

فحسب،اللهجرةاسبابعنيتحدثانارادفقدالمقالصاحباماالتفاهاتعلىاحتجاجا"والغيومالشموسىمافيمنتتتساقطدموحاصفى

هوكماا!سبابهذهحصروقد،ذللكعلىتاريخيةأمثد،يسوقثم..الكونمصلحةاوا!ربابحكمةفيتفسيراًللهايجد!التيولأاثلام

تصفحمسنكليعرفهحقوهذا،الاذىعنالابتعاداوبالتكسبواضح..وعيونهقلبهسوىوعيوناقلباللهاتجد)!التياللكونيةالاحزانانه

سطحيسا.مقالهفجاء،والامراءألخلفاءمعواخبارهمالشعراءسيرة"..!مأساتهازاءنوءبلادةمنا!!يمالاغتارانه

انتهىفقد،الركزالعلمياللبحثلاالقصصبمالسردطابععليهيغلب

العديثبمفهومهاوالمقالة،؟ننابها"!،جر"والمسديةاًلمقالةعهدالفيصيميا!لهعبد

اعنيوللست،اخرىلل!شدوفمثارايكوئجديداكشطتسجلانيجب

عنهاالحديثيريدالتيالفكرةيتقصىاطالمقالةكاتبعلىانبذللك

قبلطانجقرأهاللخفةممهخطوطالمجودبماعيننا.يظهرمالنامركزبكللقدمهاجزئيالنالهابأللسلعديه((!االعرجم!الشعراًلهجرةمي))مفألاعول

الموق!حسماالم!يفدتكنتطيوللحطوطبك!ادنتعتالتدلطيفيضمبمموحد*بالمقالىمحمدعيييم!ي!ابفلم!ا!رهحيمكلير-

حينماوذلك،نهائيايد،منأؤلمتالىالنهايةوصلاذاحتىمللعهمنذ

ثملهاوئزييناللهجرةعلىحضفيهااللشافع!لللامامابياتااوردلللاستاذمقالااللغراء"الاداب"مجلةمنالماضيالعددفيقرات

وقل،اللعربيالشعربهيفيضالعربيالابا!هذامثل:"بقوله؟تبعهاانهفوجدت"اللعربيالشعرفيالهجرة"بطنوانالليونراللطيفعبد

ويسيلقصائدهفيينبضالاباءهذاوتجدالامجبيدللشاعرتقرأان.اللكلمةهذهمننيبدلا

الطثيوحانمعمروبنللكلثومايضافيذكريحابعث!"-ىاعتهعلىزاخرموضوعاللعربياللتنمعرفياللهجرةموضوعانفيشكلا

الاباءمعنىحوليمورشعرااللجبلوبدوياللحمدانيفراسوابياللباللغاهتمامهمالانالىاللباحثونيعرهللبمالابعادخصبالمعالي

يحدثنااخيرااللكاتبؤنجد،المقالعنوانافناسىجعلنيمماوالفخرشاعراوالعصورمنعصرعنا!دبيةالدرانساتبعضخثلنجدهماالا

اللىارتحلاللذياللبغداديالشاعرزريقبنعليالثساعرقصةعن،الاطرافممترهالرقعهةواسعةكانتالعربفهـبلاد،الشعراءمن

ا!مير،ذاكوبيئبينهجرتاذيالمداعبةوعناميرهايمتدحالمغربعصورجاءتحتى،واحدخليفةقبلمنتحكما!رهرمنحينابقيت

فذكرولسادتهتحتكانتقصيدةعلىوفاتهبعدغنرفدانهوكيفمعبقيتائهاالا،بولايةوالوكل5ببلدحاكمكلفاسضقلالتجزئة

فيهاانالااللقصيدةهدهنصفوهيبيتاعشرينمنيقربماالكاتب،والتجوالاللتجوابمنالمواطنتمنعفواصلولابينهاحدودلاذلك

كقولهوالارتحالالسفرالىتشيرالتبالمعانبمبعض.متعسددةوبواعثكنيرةاسبابللهابلدالىبلدمناللهجرةفكانت

يزمعهبالرغمسفرعلىعزموازعجهالاسفرمنآبماصسلةللهابأسبابغيرههجرةعن،امتازتالشاعرهجرةانا!

اللشعرروائعمنقصيدةوسازتهوتحت":مقدتفياللكاتبوقالتحد!متوثبطموحالعربيفالشاعر،ونفسيتهالشاعربطبيعةوثبقة

سياقسةواجملهديباجةانقه؟،واحلاهوابدءاروءوللعاهااللعربيكانارضاتركمهـافاذا،سدودنزعانهامامتقفولاحدودمطاللبه

دالديباجةوالابداعالروعةعنحديثمقامالمقامفهل"معئىوأرقهشعرهفيذللكاثريرصداناللدارسعلىوجبغيرهاالىيقطنها

الىبغدأدمناًللشاعرهؤاهجرةعنحدلثاموالرقهوانسياقةبيت.امامنقففربما،نتاجهفيواللفنياللفكريالتغيرمدىودتبين

الاندللس؟:للهيعةبنعياشيعانبقيهواللذياللكاتباوردهاللذيتمانمابياللشاعر

واللطرباللخواطرالىاقربجاءالمقالاناقولاناخيراوالمنتطيعانسهرلتسعةاللحبلىتترقبوانمانداكينتجوللمحول

،ا!رشرةالمنطمةالدراسةاللىمنهرخللهاللذياللجميلاللشعرلبعض"ارضالكنانةفييتحققللماملهلكن":المقمالكاتبقالكمافنقول

ناالمقالبصاحباجدىكاقوفنيةفكريةآثارقلتكماطلهجرةاذااما،اللوقتذللكفيالماديمةالشاعرظروفالىننظرعندماوذللك

قداللتذمعراءمنوفلانافلاناانيخبرناانمناغوارهاويس!مبريوضمحهام!نافادهوميامصرفيتمامابيشعرعناخرستارانزيحاناردنا

..هنارالىهنامنهاجروتتضحمعالمهاتكنملبدأتالتياللشاعرصورةبذللكنجلومانناهجزته

مواردررداناستطاع-الاولمهاجره-مصرفيفاللشاعر.الوانها

لكلمىالمونسالللطمفعدالاستادصدرورشسعانفعسى،،دعد.ا.!ا..00000،00
.........لعنيةنسحصيتهحدتمعرداليبلدهفيبميالهلولليردطكالىما

ا!سةدكرةابعادلنتبينكا!ومتولللدارسينللهيتحانواملهذه.والنبوغوا!جاللمتهرةعاللمالىمعيداطريقاللهاتجدوا!رية

..اعمقبشكلاللعرجمااللشعرفي"شعرهحياةحياته،تمامابو"كنابهفياللبهبيتينجيباللدكتوريقول

كم!مثمددمثقحامعة،عمروجامغ!لىقيردكان":مصرفي.حياتهعناللحديتمعرضفي

الىظطهمويطفىءاللعلمالىظطاهيطفئوناجلاءاساتذةمنؤيسمع

..."الاطلافىعلىاللعريبةشعراءأشعربهوقذفتحالكانزلها،الماء

لا"د!:مطالععلىطمعتواللى،اللقعصمن!بءالىويصغي،طقةاللىحلقةمنبتنقلوهو
.أوالى،اللشعرمنشيءوالى،التاريخ!نجمء

بمأوالىالحديثمسنشيءواللى،الفقهمنشاء ح!!ررأرأئ،"يحف!اناستطاعماويحفظبذاكهذاويخلط،الفلسقةمنثعيء

لح-والدنف-لحاكهتجآعة،-سلماللحياةحبرقدوالفييةاللفيةثقاؤخهتكونعنعدامصرانه-فيثم
"-وتعرف،الرجاءوحلاوةايئسبمرارةفأحس،تطباتهاولمسىبنفسه

219222:تلفونامنالشعراصد!ولليس،تلوناوصورهعمقامعانيهلمحازدادتاللناسالى

6طرء-ءهحه!،عيحي!حاءه!!30س!!ي!حهحص...والتجربةاللخبرةعلىيقوماللذي
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