
ملاحظأبقإهم.جببلحولفىهغألنل!!برصصص!صص!-صصصص!صصصص!هكلكلرص!ر!!!بر!صص هررسأرع!ماء

الحقيقةنقولانوابدادائماويمكننا،برختيقولكماالواقعنسألعددفيعباسالجباربمدالاستاذالناقدالشاعرالاخكب

متفتحة،نابضةوهقعيةالىيقودناالنيهوهذاان.فنعددةبطرقعنوانتحتقيمامقالاالغراء"الاداب)ءمن،691اكأنيتشرين

فياراغونقولحدعلى،ضفافبلاواقعية،موارةخصبة،الانسمانيةبالنفدفيهتناول،"المعاصر(لعربيالشمعرفيجديدةدراسة"

يناقضلاالرومانسيالخيالان.الواقعيةحولكنبمااخرياتالعربي؟لشعر"عنوانتحتالعامهداصيففيصررالذي!كتابي

أ*سلا!اليهاويتقدم،صورةامضلفي،بهاينثنهمبرلالواقعيةانيواًلحق.ببيروتللملاييئالعلمدارعن"اللعصر،روحالحديت

عضويةبوحدة،عضويبشكل،جملةالفنيكالجانب،مندمجا،معوانا-للكتاب،بلديمنحديثشاعريوليها!تماملهذاتمامامبتهج

يمكنولا،معقذغنيعصرناان.اللداخلمننابعةحيةوظيفية-اعداءيحوكهاصمتبرموامرةالكنابيجابهاناخثىكنت.المحاولة

نعنيالتياـلمدرسبةهذهانبل،واحدةمكلرسةفيبالانعزالتصويره،وانيشخاذلوامثاالم"السوربنالقوميينجماعةا)منالعربيالتحرر

السابقة.المداـرسانجازاتاحسنمنبالافادةتقولالواقعيةوهي.وتهويشا-لهمالاعداءبدعاواتالبعضيتألرانحتىاواخواننا

علىفدب"ـيقفمماليسوتفصيلاجملةالرومانسيةادانةفانهناومنبابفييدخلمماوهو-عباس(للجبارغبدالاخمقالولكن

الجانبنديناننا.عامةالفنيواننقييمالنقديالحكممجالميهـ!يفان.وتفصيلاجملة5تأييداوقيولهيمكنلا-والبحتالنقد

كانتوللقد.الوافعيةفيالميكانيكيالجانبندينكمافيهاالظلاميوالى"الاداب"ل!راءاقدمهااناللضروريمنوجتالملاحظاتبعض

،انجذاكعصرروحاملتهامدرسة،فنياشكلال!ضرورةالرومانسبفىعلىوردامقالهطرحهاالتيللمواضيعلوضيحا،النأقدالشاعرالاخ

الاقطاعقوىمعحربهاوفيالبرجواـزيةبظهورالدوامعلىتق!شنوهي:اللعادلةتساؤلا.تهبعض

العصر،ذلك!محتتمثلكالتوشمواهماوشللييروشياثاروؤمي.الآفلة.......-..

...،وصاددهالعموموجهعلىطيبهلبحثهبهاورمالتيالممدمه-ا

بللو!قعيتعئع!نبمصرلجبانادمنعاخلاتتفعحفبهخعلاعحبأللمثعكلصئحمةلدىليسولكنيكنلمالرومنتيكبمالادبانالكاتبان.نأكيدالا.حلقانهااكثرفي

عوالملى5الحصرواقع!صاتمقاد!روبادب:هوالروم!!سيالا!البافى!مر،!ةوشيوعهظهورهاسبابانرغمالعصرلروحمىللأ

الادىمنالظلاجمرالحاتازاءفقطلتنطتىدانها،الحميلةالوهمالفنفيالرومنتيكيةالمدرسةاضا!تفلقد.بهيسلمارينبغيلاامر

....جديةاضافات،العربيوطننافيبعدميماشأنها،اوربافيوالادب
عوالدالىالعصرواقعمنغصاتمنالهرو!ادله:هوالرومانسي?ور3..

اـلرومانش!فان.الجبارة...--.زنمالا..ذ-وادبالناسعرالنااكرانعردناواًدا.حا!بايتجاهلهاومكنلا

طلمامامكانتفي!ما،قيدامواىلمالل!حعيله"موبهذاماالمعنىح!ص!هتهناها،الرومانسيةبالمرحلةمروااورومانتيكيينكاثوا-الا!-اثواقعيين

لين-الرومانسية!أ،!ارقواذن.؟لو-طىاهـة!هارولحنةالا!طاع.اثارهملاالبمالفنيا!مدترصينفيايضاواسهماغناهمفدذلكوان

...الشعريالتراثفيفضلمنللرومانسيةما.ادركنا،ذلككلعرمنااذا

ن"وينبغي.وجوهرجمهنوعيمارلىالعصرروحفثبلفيوالواقع!بة:رومانس!يتانثمةار،القوليمكنالعموموعلى.الحديثالعربي

والمكان.والزمانالظروفعلىيمنوففثيءكلانالقولالىف،در

فياو،اوربافيالرومانسيبوايرالادبءنؤطلبانا!لملمنوانه،كيتىطريقةعلىتحبيمهاو(لموتالىتدعولاطمةباكيةرومانسية

الجوهريةالعصرملامحتمثيلفيهابما،الواقعيةالابعاد،ارمربيارطلم.فرفض!ليطريقةعلىبالتياةوالتعلقالاملتنشدثائرةؤرومانسية

البروجفيالمقكفينالعربالرومانسييننديناذاننا.!ور!ياور!لاامر،ا!اطعالحديالحكم!هذاوبمثل،وتفصيلاجملةالرومانسية

فوىاماماقدا!معلىوالزاحفين،الظلاميةالقوىدحينواول،اد!اج.الضوابيجانبه

،الايخرةهرحلتهافي،الرومانسيةا!جازاتندينلافاننا،جحيةالرالمطعمةباثواقعيةنقولولكن،الرومانسيةالىبالعودةنقوللااننا

الوافعية،الم!رلةانتحاراتاماموفزعارع!امتل!تاد!هوهيوافضلخيرةمنبالافادةنفولاننا.غوركيبهايقولالتيبالرومانسية

الوطنيواتحررالالثتراية!مرعصرنا،روحتمليهاالتيالمدرلةا"ررسةوشها،وانجازاتمكالسبمناففنيةالمدارسقممتهما

الكوني.وا!ورق،واثوجوديةوالرمريةالسريالية،تضمميما،تضمالتيالرومانسية

علىيوقفالامروانما،محضانئراليستالمذاهبهذه-انكوكدين

وائوسعطقعلاللاه!جلملىبطانظللخئلآبعمىسعق،فاكنهقئناهومعملقدا!فنيكبير،ولكنهواقعي،مثلا،هوغوفيكتوران.(لتناولوطر"قةالمضمون

....ء.عنيةواقعيتهكانتهناومن،رومانسيادربا(لواقعيطريقهالىسلك

د!ظواسذهامرونةواكثرهاواطو!االأساليبافضكويقدمكيخلقالذي،برهاالمسهود،وافعيتهماوتولستويولدوستودهسكي.بالعطاءحافلة

التطعيموالافادةانعلى،هداعصرنافياجماعثمةيكودا.ويكاد.وعطاءوانما،الجذورمقطوعة،ميكانيكية،جامةوافعيةليستولكنها

هوبل،الاصالةصميممنشيءهوالمختلفةالفنيهالمدارسمن.بالرومانسيةمطعمة،حيتسغتمورواقعية

ماللكنابثالفرلىعنلعبهجلييةادريض،"دلكلثويمفرللعربيةكتو(راجرولد!ىمندوبالضسعسرجاءوقد.الاشكالاتخافىتمليالتيهيالحياةان

المطعمةالوافعيةالمدر!4الىاميلافياعتقدانيعلى.."فقالمي،وهو.المعاصرةالانسانيةالحياةاملتهلماتابيةنغسهالحديث

...،تقليعةاوموصةاوعوايةاوهوايةليس،والعربيالعاليصعيديه

والما-يجالبلاقولوهو،"..والرمزيةانرثييرررعيةمنبمثىفلمدلولذاتواجتماغيةبلوفكريةوانسانيةفنيةحاجةهووانما
اهماشكااـختلا!على-واقعيونا.بهويؤمنيكتبهمما

ناونفشل،الواقعصوتسماعالىندحثوكناواذا.بير3ايديولوجي

بسبحبلفنفوغائيي!ة.لالالفيصلانتمرلمانهمفيبالولحيعت!ل-اهيموتيحاقعيةولو،والايجابالسلبتصوررفيالحياةلنداءوالاستجابة،العحرروح

والفونالادبحسابعلىالصحامةواـتساحوالتصيجالسسوقيةوان!نشارهجرالىمطلقاندعولا،واليهبذلك،فاننا،علبهاالحكموفي

هوهذاكلفان،والالسطورةوالرمزالتحليقو1والتجنيحالخيال

.66!االأولكانوفن!اللمبادر،013العدد)1(؟قيجب.هذاالغنيعصرنافيوالثساعرالكاتباسلحةمنبعض
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سلبياجانباابرازهيىدعمالالمئميءلا،كاملغير،(للاسعفاالصعيدينعلى،المعاصرونالرجعيونذلكالىالاشارةيحاولكما

في"والبآسالحزنشمميوع"فبصدد.الالرآلمنقودفي(تصوره)هذا،ولانالواقعيةعصرناروحهيالواقعيةلانوانما،.-واللعربيالعالمي

تعانلمالشاعرةلاناوحرامالحزنلان،ذلكاظاكرلمنازكشعر،والمضمونللشكلعضويةوحدةوانما،محضامحتوىليستبالدات

لانا!كر!هوانما،".لخاالاضطهادولاالتشردولاالنصبولاالشقاءالانجازاتكافةمنويفيد،(لحياةنداءبعمقيسمع،فنيالر!!

الاخر،رحابالىتنطلقولم،الداتقوقعةفيمضممرةظلتالشاعرةنحوالسعيفيالاسهامالى-الحاصل-فيتحصيلهادفا،الفنية

الحليوعليوالبياتيالسيابفعلكط،المجتمعيةالتجاربخوضالى.-الحصقيالالسانيالواقعيالجمالنحو،الانسانانسانية

وحجازيبغداديوشوفيجوادوكاظمطوؤانوفدوىالعيمسىوسليمانوروحالحديثالعربيالشعر"كتابيمنالاولالفصلفي-2

،وهوالحقيقةهذهاورامالفراريسننطيعلاالئاقدانوالحق.والصبور،الاولىالستةدواوينهفيالبياتيثرالىةقيهحاولمتالذي"العصر

الدحضبقصدولكن،اخرىعرةالاقت!ياس--مشكورانفسهيكلف،للاسف،يقعالناقداناًلا.محلهفيالناقدالاختقييميكونكاد

والاخطرالاهمولكن":ميقولالنازكياليأسبثنلمقولتيوالتغنيد،الكتابتناولهمنمتأتذل!ولعل.تناقضاتفيجملة،اخرىمرة

بيئربطحيناخطاءمنغيرهفيهوفعممايسلملما!ؤلفان)المرسالثانيالفحبرمفي.سر!بشكل،ومكانمناسبةمناكيرفى

يقولكما-الناقدعاىانناسياوقيمقشعرهالشاعرايديولوجيةاراء"الناقدعليياخذ("الوجةقرارة"ديوانهاخلالمن،لنازك

رسم!ءيرادالذيالحبر"؟لفكلدواةمنيأخذ"ان-بوف"سانتمثلمتلاذلكعلىويسوفى"والتفصيل4ـلالعنششهادينقصهاشخص!بة

وسسعديالبياتيطرقهعماكثيرامغخلفة)المؤلفعندمنازك.بهصورالاخرينصوربينما..طويلةصوراكرهانازكصور"قولي

التجارب؟ستوعبانتستطعلملانها"؟لماذا"..جوادوكاظميوسفالطويلةاللصورما":معقباذلكبعدويتساءل،172ص"عريضة

ناالا1610ص"تسمرتوانما..ولمتنطلق،الجديدةالمجننمعيةلكفى،كلهقلتهماقراءةعناءنفسهالناقدكلفولو0"؟!والعريضة

-الاهـن،غير،المبتوربالاقنباسيهيم،الاسفولبافىكعهده،الناقداجحافاهذامثلتسطيرولوجد،الاستتكأريالتساؤلمؤونةنفسه

هكذاوما،(يتصورهمييما)السلبيالجانبلابرازسلاحا5باعتبار.الا!والافضلفي،و(حدانفي،معاالقراءووقتلوقتهتضييعابل

:"عرفنايليماقلتقدكنتذاتهاأ61صففي!والنتقييمالنقد؟كونبه!اابتداتالتيالسطورذاتوميالصفحة،ذاتفيقلتفلقد،

عنوهو-افتبسناه،عباساحسانللدكتور،سابقحديثمننازك،"ناسيااومغفلأ-استنكارهداعما-الناقدالتقطهاالتيالكلمات

عالمفيملطلقةرومانسيةوعرفناها-المعاصرينشعرائئارومانسيةبالحرفقلتلقد..مقول!نيتتمالتيالاخرىلكلماثا"!يادر

وعالمللاخيالةوعشق،الو!مفياكراق"مميزاهبعضعابم،خاص.:يليماالواحد

وبالنسبة،موضوعانارغندرسحيناما.."،"..."اليوتوبياهوابهافيبالذاتتعنى،طويلةصورفاكثرهانازكصورامما"

ولاطرقهعماكثيرامتخلفةفسنجدها،الحديثالعرافيالشعرالىوالسيابوالسماويلبيانياصوربينما.وانفعالاتهاوذكرياتها

ورشيدالعاملورلف!يجوادوكاظميوسفوسعديالبيالييطرقهيزالونزار،اللعراقشعراءمن،العلوم-وبحروالبريكانيوسفوسعدي

ومحمودالنقديؤمحمدالنقديوموسىالراضيالمجي!وعبيالمجنصور(مض!مالواؤميين)والسودانمصروشعراء(قصائدهبعضفي)

الحيدريوصفاءالحيدريوبرئرسمعانوالفريدطعانرهاشمالبريكانوللكئها(المكانيةالوحداثفيهتتحركمئظر!!بالمنظوراتةعنى)عريضة

ادحر"اشعر"ينظمون"جدد"شعبراءهؤلاءوكل،الصائغويرعوسف.(172ص)"الحيةالعضويةبالوحدةعامرة

،ولكنيالحقائقهذهمثلمناقشةفيافيضاناريدلا)ءوانا،"...لاكيف-الناقدالاخقرأهقدكانان-كلههذابعديادرولا

لم!ازكانالى،ووتدراستأفيالاختصاروجوبوعذري،اشيروانهخصوصا،العريضةوالصورالطويلةباللصورالمقعودماهويفهم

معتنطلقولم،الجديدةالمجتمعيةالتجاربتستوعباننستطعاوسعيدخلمماوهذا،الفنيبالجانب،ال!موموعلى،بالتكنيكمهتم

فيتسمرتانهابل،الثارعاعاصيراو"تشرين"او"كانون".مدروسشعريالرلايماالفنيالجانبفيالدخول

وبحريكاللعوومتولسفظماللضمائغائسالبما*صلاقبهضىلؤسعفولوسعدفيئحليوعليهـنالناقدعلييأخذهماهي(خرىمناسبةفينجدهذلكومثل

نازكان.الجديدةلانطلاقات.فيالعربيةليةالافالتجاربهـحمعاانويحأول"دورولحينماوذلك،ويآسهانازكحزنفهمفيعجز

الشخصيةالض!وريةتجاربهاميسيقاحققتقدداتكتناعرةبدءذيبادىءعليهاؤيني،ناركفيشعروابليالحز!شيوعيعلل

امر-وهو-والضوفيةالرمزيةالاشغراقيةوتأملاتهاواستبطانا.صاولاافبولاالثقاء-حان"،فهنازكلان،وحزنهاتشاؤمها

اما.للحياةشعرهمكرسواالذينالعراقيينالنسصاءمنكثيربتطعهثأعرةوهـلي..الجوعتصادفلم..الاضطهادولاارننشرد

بعضتموضعانفتريد،بروميثيوسمعتئطلقاننازكتحاولحينصادفت"فيقوليمودولكنه،128ص"مترفةبرجوازيةادستقراطية

هذاعلات-.علىجداقليإلآاحيانفيتنجحفانها،الخارجيةتجاربهاغيربتجاربنكبتقدوهي،الجهادفيحيلهاهدتخاصعةاحداثا

سعدياوالبياق!اوالجواهريشأوان!لمغ!علاودكنها-ا!جاحلآبالاض،ؤ،هذايكفيالا.."جداعرهفةشاءريةوبحساسيةمو!قة

هذهتعثرلمانهاهواسلفناكما،ذلكوسبب.الحاوياويوسف؟شعرهافيدأسثمة3أنان-فيسهاسبباال!امةالاوضاعسوءالى

ايضايفسروهذا.مكاناتهااابعال!اوكلىوكلقواها!لا!جارب..المظلم(لجانبآصورانبعدفيمايقررالمؤلف"انهذامنواغرب

يمثا!ناظورعبرتسربتوىنهاالمموضعةفصائدهابعضمجيءسبب."المشرقنحوتطلعهوالمظلمتصوير.اًناثعرعملصميممنهو

."..الافتعالقيهيثيععتر!عار-فرامهالحزنبصددقلتهما-صدالى-تتبعهعلىالناقذاشكر-اولا

فى.قلتهمماشيئااقتسقدفهو،واقعنافيالمظلمالجالبوتصوير

شاعرةنازخبانانذاكحكمتلماذايفهمانالانالقارىءويستطيعواقعنافيالمؤلمةالمظلمةالجوانبتصويرالىالتقلرمنازكحزن

كابقوقعةلنفسهاافا"تهالذيبعالمهاذلكصلةوما،رومالسيةذات.(والبيا-بالسبيابالىنسبة)والبياتيةالسيابيةبالريشة

ونداء،الانسانوبصوت،؟لخارجيبالعالمعابئةغير،فيهمتسمرةعئلءنفسهجشسمولو،بذرنالناقدير،كأتللملواودكنت-!اورا

تعانلم"لانهااومترفةلانهاحزينةاننازكاقلللمفانا.الحياةوكان،الحديثيئشعرائناعندللحزنوتفسيراتيمقو!ءفيسائرتتبع

غلىنفسها،انغلاقها،ادقوبكلمة،وياسهاحزنهافسرتوانما"الشقاء(النقديلتقححمهاخلاصاواشدجديةاكتنرالناقدكانلوايعنيذلك

صادفتهاالتيبالاحداث(كيتساًلىنسبة)كيتسيارومانسياانغلاقاواسأمالحزنعنحديثييتنبعوانمدققةجادهقراءةاللكتابيقرأان

ذاته،وبمنهجها،المرضيةالمذاتيةوبحساسيتها،الخاصةحياتهافيونازكوحاوياسيابوا،نيالبجهمشعراءخمسةعن!و؟لنتورةوالقاق

تفيضفحينما.بايديولوجيتهاالارتباطاوثقيرتبطحيا8ليمنهجوهومبتورااقتباسااخرىمرةيقتىالناقدان-ثالثا.والصبور
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فقدوقبفيوحاويوالصبورالسيابءنلراساقياما(المحتجبةبالنه!رةهيمنجدها،وم!سنكباتوتكون،بغدادبعضوتغرقدجلة

يشفعالذيهوذلكومكل)2(091عاماواخرفيموسكوفيكتبهاماساةاخرونشعراءكتبفيما،الطامحبالماءو.ئغزل،الصديق

وانجاههالجديدةالبياتيقصائدعنتحدثهعدماللسطورلك9"لبالعرافيلاؤسأننايتحلم،لتيائطبيعةلبربريةتعرضا)ذيالاف-أن

الغارساحلام"ديوانهفيالاخيرةأهـالصبورقصاوعن،الجديدورجعيةاميبركي-انكلواستعمارمنبسببلوجيههالوعليهاالسيطرة

فيماستبنئدواوينعنالتحدثاسنطيعلااننيبالطبع("ا)قديم.مظلمظالمونظامعميلة

امرفذلك،،691عامكتاييششرلماذا.اماذؤبيليسوهذا،بعدفبالتفصيلعدمفيقصرتقدانيفيخقعلىالنأقدانالا

حيلة!اليدفيو!سى.ليذنبفيهليس،اخرقيمةملاحظةوهي(الكتابمنالاولالفصلفي)الياتيعنداشكلا

العرببمالشعرالى-واضططتهاالرومانصميةالىونعود-3البياتيوبمثعأن.فادمةطبعا!فيسافداركهالذيالامر،الناقدمن

قدميها،اخمصالىرأسهاقمةمنالرومانسيةنازكفان.الحديثاجحامهعلئ-معيحوارهفي،الناقدمعختائفااخرىمرةاجدني

الادبيةالحركةوالى"لحديثاللعربيالمتمعرالىكفرةاشياءاضافتكلاهما:معاوالسيهب؟لبياتيعنفالجبنماوذلك،-فصولهبعضفي

قوق!نهافي(الموجةقرادة)خىتسمرتوعانها.المعاصرةا!رب!بةستخونان:لهمافالاحداكأن،اللجديدالهاجسهذاكبتيحاولان

تماما،ضائعةليستانهاالا-الاحياناكمرفي-ؤغسهاعالىالمنغلقةظلبينمامتراجعالهاجسلهذاالسياباستجابولقد!فصتكما

فيمن!،الحديثاللعربيالش!عرامادوقد.لاملتزمةكونهامنبالرغمكماالبيلاليان".الطريقمواصلةعلىحملانفسهيحملاللبيلا-لي

وهي.(الموجةوقرارة،ورمادشظايا،الليلعاشقة)دواويئهاثلاثةاباريق،وشياطينملالكة)الاولىالستةدواوينهسائرفيدرسناه

وهبم-،الحديثالشعرفيالذاتيةالمدرسةهي،بذاتهامدرسةتمث!ل(تمبمتلاكلمات،المنفىفياشعار،والزيتونللاطفالالمجد،كلهثسمة

بالرغنم،قبالينزارمع-ءمينوبشكل،بعدعنولو-ذلكفيتلتقيوقضية،الشعرقضيةقضيت4ـ،يخنلموهو،انسأفيوافعيشاعر

والحمدء.وا)شعرقيالفنينضوجهامستوىفييكنلمالاخيرانمنفييقعالناقدانوالحق.افضلعربيمجتمعاجلمنلنضالا

زغمتستوعبانهستوىتبلغلم.نازكذاتبانيعتر!ناقدناانللهفييقولحينالبياتيانيقررحين(تمامااستغربه)عمببقاضطراب

،ذلك،مع،علي!نايأخذولكنه،المجتمعيةالتجارباعظموياسهاانغلافهافيترقصعاريةمحبوبتي-المنامفيرايتة(تموتلاكاهات)ديواله

بروميتيوسي!ة"انطلاقات"الىالشاغرةتجادبزصنيففيمنهجنما-الظلاموفبمالطشفيرفتلكننياننربهان-اددتالمداممنكأس

وقد،شعرهاخلالمننازكدرسناقدانناوالحق."سبعبزيفية"ولشاعرهجاءفصيدةيقدملا"السلطانالجلالةصاحبمغنيكنتلانني

فاذا.الفنيةولثخصيتهاوتجاربهاشاعريتهافيالحقنقولانحاولنارغبةعن،وعيدون،يفصحوانما،فحسبالسلطانالجلالةصاحب

فمما،هنضخمةذاتقوفعةفيفغسهاعلىوانفلقتتسمرتفدكانتالمحروبةلمهجتهارعفراءالموجةتجريان،كألهيشربانفيمكبوتة

الاخيانبعض-انطلقتقدكانتوأن.للقراءذلكنقولانفيذنبنااجلمنالعذاباو-لاحدبالغناءالالتزامعنمهأىفي،الصادية

قدفاننا،ثورته،العربيللانسانلتغني،ونارهبروميتيوسمء-،المتيناساسها"غتقدناقدتامنمثلهذهاهلماتان.."الاخرين

ثكلوة"صاحبةان.هعجبين،،منصفينبهواثدناذلكالىاشرناالافتباسهوذلكفيالسثبولدل،يائهاالىالفهامنمهزوزةوهي

تدكوفي،انذاك-عينيهامت!حتقدلىومانسيةهي"الحياةالىليسكاتببذلكفيظلم،ءباليالجبارغبدالاخبهيتسلحالذيالمبتور

ولعل.الكثيرمنهاينتظرالن!العربيانسانهاع!-؟لقصيدةالعربيالثماعر،اـبياتيايظلموانمافق!(اللكتابمؤلف)السطور

الرائعة،القصيدةهذهمنهقتبسا،اليهسقناان،سيقتنعالقارىءذلكالناقدمنهااقتبسالتيالقصيدةفيفالبياتي.ايضهأ،الحديمت

الت!ويةببعض،احي!الا،يسمحقداللذاتوفيالذاتعلىالانغلا!بانص)"رباعياتثلاث"عنوانتحملالتيوهي،حيدالوايىشيمالمقطع

غبرولكنواعدابخيلايظلانهالا،بالروائع؟تيقدبر،الاجنماعية-والثالثالثطنيالمقطعينمييقول،("تموتلاكلمات"من121

ولئسمعةمعطصةتجربنغهمكيما،سيدرسهناقدولكل،للشاعرمنهمابدلاوهما

الوادعيناحبلاانا،وداعةكفلا،اغضب"يقول-لنارويا.نقلاو،تجرنجههوايصاليستطيعوكيما،المشاعر

السبلينمهادنةولاالجودلاشرعيالنار:يقولانه.الشاعرمقولةويغسرويكمليوضحما

االحنمنالظىممامغالرمالوفاوعالثىدأ4شتضجرتونيم!طاشعلاناردت-الطريئفيالاطفالاعانقاناردت"

المهينلصمتاعلىا!ضبالالودحي"!يبئروفي،صمتيفيغرقتلمكنني-الحريققصائدبم!

الساكنيناحبلااناقلبيوضعت"،"السالطانالجلالةصاحبمغنيكنتلانني-العميق

الثميدقدقشاعرابلواعظااحمكلاانام!تقكل،امتلكتهامحيودضي-اناءفياسيفاووصعت،اناءفي

اً......اًاً.ةس-..3.السلطان"اللجلارةذاقتلتلانني-بالغناءصدحت-ال!صهباءشفاهها
لوريدمح!ر!لحل!ميدعطسا!ولوسدو

المدبدالافقفىالاعصارصر!ةا!كاليلالاهـءحدايضعالبيانجطالشاعرنجدالرباعيينهانجبنوفي
....ال!لأاةدا)الافعىراسويقتل،كلهالزيففيرفص،انداكوصراء

الجطيد"يحننقرفباتاًللهيبتصباه!ما
انفجارالىفيكالمركانشطشاحباني":ووالدكتاتور،قا-3الكريمعبدالىوقتداكبهيرءزوكان-(اهـطان

.001-011001صاغمطدالطريقذلكالاللشاعريكنولم.بنفسهنفسهدفنالذي

دهارعلإمالىلعميىلليلوتسو!.وغئىزيفايمامنالنفسو-حرير،الظالمالاميرعينيفيالرمح

قرارلل!جتههـلىوتجحرقريدكلنبعنهربم!لاحي(والقيثارالسيف)هيايضا(تموتكلطتلا)مناخرىقصيدةوفي

اللعينالموتعلىولغض!عنالئاعريتحث(رباعياتثلاث)بعدالتاليةوهي،123ص

امد.الىوسكف،وسيفهقيثارهالشاعررهنانبعد،لهالامرغش

اليننين"ملهتاني691.0عراقفيالزيفمواطنعلىبعضالشاعرثورةتفسرللكانها

ثورةواوزيف،والركودالصمتعلىالثورةوهده،المللهذاهـنقصلال!هاـبا.فضيتهخائنالا،ثورتهعطورااباتينجدوه!ا

تنسجم،كبيرةلريدهاانسانيةبنزعةللشاعرةوتحتغظ،باللكثير-عدلانها،جديدةاسةدرفتحتاج(غادرموسكوانبعد)جداالجديدة

ولشع!رالرائدةوهي،عندهاالغنيةالتقنيةونضوجشاعريتهاكبرمعءوةءوعليستوهي،انمسابقاتجاههءنيختلمفجديدااتجاهاتكشف

اتجاه!افيمبالثرةتكونتكادالقصيدةانومع.لحديثاالعربيفي!ا،العراقفي6191عامفيعنهدراستيكتبتوفد.البحث

بعافيتها،الواربنسغهاتحتغظ،واليهذلك،معانهاالا،اقارىءانحوالرسهاله""مجلةفيانذإكونشرت)57!اعامنازكعندراستيكتبت
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ا!لرايديوثوجيةفهم؟وبتحديدالنقديالتقييمادتباطعنوامامنوغيرهاالقصيدةهذ.مثلانفنيتها.علىحسابوثو،المضمونية

الجيارعيدالاغالشاعر1الناقدمناستغربمإلي،وكاتغهالمنقودللرومانسيةمثالاتعطي"المحجبةالارض"و"الشارعفيالنائمة"مثل

الاقلعلى-يمارجماانلنفسهيريدولا)يماركبمالاللذياوهو،عنابر.ولذلكالصلبةلادضاالىتحليقهامنتهيطالواقع،حينالىتتجهحين

بالتجربةالايديولوجيةرتباظافي(نفسهوضميرهوبينبينهحينارختنازكبحقاكن.مجحفالمولعلي.الرومانسيبعدطلهايظل

محاولةعليناينكروانيستغربانمنهاستغرباقول..الفنيةالذ،-سيلشعرهائم،المموضعةالتجاربفيوشعرها،الذاتيلشعرها

مم!ينطلقل!ستانا.الفنيائرهاخلالمناللشاعرايديولوجيةتحديدتشربحاليستالقضيةفان،كلههذاومع.الاخراغانيامعالمتعانق

اكتبولم،احديدمي."برنجي"اوتابعاولست،الجاهزةالاحكاممنالشاعرةههمتكيففهمهيمابقدر،متعسفاوتقسيما،ميكانيكيا

النقديةالكتابةفيانطثقتلقد.يما*للهامااوسياسيةلمنفعةكتابيمصلنافيواظننا.لااملعصروروحهالنداءاستجابتوهل،عصرها

للنقد،كمحاولوافا.العربيةوافسانناالعربيوطننامصلحةمن5791.انعامفيونفهمهنعرفهكنابما،حقهذلكفينااوقدنازكعن

هيفما..إلعراقمنعربيامواطنااكونلااناستطمحالا،وككاتبئمةوليستايلواريقولكمامباحةوالكلمات،جميعامباحةالمواضيع

انساننامصبحةقدمتوانلوطنياخلصتانخطيعتىهيوماجريمتيوطزيقةالمضنمونهوالمهمانما،ذليلةاودنسةواخرىمقدسةكلمة

محضوالفنالاثباوليس؟معركةهطالسنا11.شيءكلقبلالعربيبي!نالعضويةوالوحدة،الشعريةرؤياوماهية-اوكيفية،التناول

وكيف؟امضلواقعاجلامنمعركتهفيالانساناسلحةمنسلاحينالحديتالعربيلوافعياالشعرانجزبالطبع.والمضمونالشكل

الايديولوجية؟عنعموماالفنيوالابداعالفنية1الفعاليةمصليمكنجملةوتفعيلا،الرومانسيالشعرررفضلاانهالا،كثيرةكبيرةانجازات

الحد*لهذاالايديولوجيةكلمةتخيفنالاذاثمنابزراتجهتولو.فيهماا!ضلمنملطلقا،ويتخطاه،منهيفيدبل

كناناو.كاتب:اوشاعريكوناناالممستحيل!امنبلالصعبمنانفيقلناهبمانذكرانهناوينبغي.الرائعباللكثيرلاتتالواقعيةالى

كحقيقة،موجود،قائموهومحتمالانحيازن5.ايديولوجيةبدونهوالديوانفيالجديد""نمن،الكتابفيلنازكدراستناخاتمة

تكونالخطيئةانعلى.نردلمامذللكاردناةفيهايماىلاموضوعيةوالاجواءاللاشعورميادينفيالخوضاوهوالحر،كهالشعرءالتمرس

؟القاصاوللشاعرهذاهومنةهكدافيمحاولتهالناقدينطلقحين،المتفعلةالذاتلهواجسلاستبطاناوهو،لباطنةاوالوسيقىالنغسية

وا،الناقد)رأيمنكانانعليهعاطفايعالجهتم؟يختمياياوالىالتجديدن!بدكنافقد،هتمرسةكبيرةشاعرةمنبسيطشيءوهدا

وجانب،كبسخط،بالطع،هذا.(يخالفهانكان)عليهساخطابقافلةوالالتحام..الوتقوفعةوتحطيم..والمضمونالوض!3في

،الا.قرمستقرقمحاولتهفيالناقدانطلقاذااا.االنقدفيسلبوانطلقت-قوقعتهاحطمتاذاناركان"ومن..."والجهادالبناء

الاش!ر،صاحبايديولوجيةتحديدالىذللكمنومنتقلا،ذاتهلمدلوساتجاهـبليناعكبرىثثامةالمتفوق2تكنيكهامنستجد،ا!لةالقامع

الايجابيةالجوانبتبرزاي)لجوانباكليةجادةدراسةفيذلكوكل.(174ص)،،رائعةاجتماعية

منصفا،انذاكسيكون-النافدفان...(!السلييةاوا-لجوافبفيوالفنانللكاتبالحريةاوسعاالىيدكونممناننيالحق

والموضودة.الصحةالىالافربهوحكمهوسيكونباعتبارهالاولذات!للحريةبلوالانسانلإهوطنالالتؤاممعوللكن،.ابداعه

بالوحدةيقرانه.هضابمتليأخذلاالحديتالوافعيالنقدان.وينتجونيعملونممنالجمعحريةبانحنباهـهاوانما،منعزلةذاتحرية

كلتقييم.فيذلك.منوينطلق،والمضمونلنئكلالوظيفية-العضوبة،تيثوناالعصرروءلكن.لاحدحكرالانساب"ااوالواقعيةولسمت

يتقلهاانالشاعريحاولظلاميةتشعلقيمةلافنياالجيدةةطلقصيدةكلفيجداجا&ا4ذاعصرناباع!د،الجديةالى،شيءكلقبل

وطنيةاوانسانيةقيمالىتمثوالتيالقصيدةعنالقولوكذلك،لناعلىالواقعفيهان!صرالذيالعصراي،الواقععصروهو،شيء

....م....ا.-1ء0..-...001-اعنهيقولاللذيالععر،وغوركيواراكونسارترعصر،الميتافيزيق

يعوليحكمتأحسملعمميهالشعك!تحتوىلصعاكماعهيلفلعمبهلجلدانلو!بدانه."للاشزاكعةالعظىلمظمرةااو..التجربةعصر"انهسارتر

نغسهضفي،-محالوحةيطملاو،ماقصيدةيقدأحينلقارىء5نخذ.النقديم!منهجنا،لتيءكلقبل،علينايأخذوالناقد-4

ناوالفنانالشاعراعريدماذا؟ذاكاوإهذافا.!زىةالحاصلتحصيل-عليناويأخذ.بجديدتأتولم،قائدةوساها،المقاونةاولا-علينا

يسألالذجميفهوذاته!الابداحالغنيعلىالمعولانيتبينهذاوفي!قول؟الثاعصلايديولوجيةتبعاالشعرعلىالحكمتقديم"-اهموهظ

.فالذيقالم!هبقةالليطوةلوالجاهزالحكم1وليس،يشثارالذكياوهووالا!ضوائيةباتبعيةيغمزنانالنافداويحاول."معانيهاباضيق

قداخرىلقيم!متزمونهم!انماالانسانيالواقعيبالاتذاميقولونلاهذافبل11!ا".عالهةاببعنالثالثالفصلبخصوصيقولحين

كلىمنتماماالمتحردالافسانالانلحديولدولم.تماما!فادةتكونفيدمنامايعرهالسيابمواقفعلافةما:نتساعلبعدهاوكله

بعد،ييقىالامرنالاا.متنمهوالمومتنمبمانا.اتنماءءلومنلتزام5!هماعلا!وجوداخمالاويس؟السياسةلاالادبيالنقدمجال

عفىستكونهل؟الاتزامهذاحقود!فشكون،واليه!لهذلكالذكيلاهماا!ب-الكاتبنظروجهة،ومناالاقلعلىاو-وحدههو

لحياةالنداعاستجابةست!نام؟عمومأالفنيةوالقيمةلشكلاحساب."؟الشال!رتحولاتملاحقةيبرر

الفني.لا*لرافيوالمضمونللشكلعضوبةىوحدطالواعيالطكيدفيحدعلى،بها"شغفنا"والنقديمنهجنافي.المقارنةعنفاما

لىابحاجةاراناولا(للفنالفن)مخاضةبعيدامدمنذرثمتلقدالمواساتفئ.المقارنةاعتمدتافنياقولدالي،-الناقدتعبير

مدىتحديدالى،اىرىجهةمن،مدسعووناننا.علىجديدمننبشها-ولانني،(،مقارنةنقدية"دراسات،كونهامنانط!قت1لانني،النقدية

الي!وليساعمىليمىفالالتزام.ونقاداودنانينكتابا،التزامناالقصيدةهذهانقلتطذا.هقارنةبدونالنقدافهملا-الاهموهدا

باشكالىلحقيقةاقوليمكنبرختفالكماانما.جامداميكانيكيا،وذاكمتخلف،فنياناضجالشاعروهذا،صادفةاـلر؟ياوتلك،جيدة

!الحياةفسالان،نفسهالواقعنسألانينبغيمراكلوفي.متعددةشي!كلقنل-الضميرارضاءيمكنوكيف،القارىءاقناعيمكنمكيف

هلاما.يتطلبهالذيالشكل1نفسهيفرض!لمحتوىماوكيرا،ذاتهاهذاعندالرؤياوهذ.،باخرىتلكالقصيدةنقادنلمان،!بذلك

ايمايحتملولايحتاجلاامرفذلكوانشانيتناوعروبتناوطننانلتزمالنقد0ان؟باخرعموماالشاعر1،وذلكاخرعنديملاطهابماالشاعر

(ومنظمةشعرلوائي)تحتينضوونممنالكثيرينانمنبالرغم،جدالغايةباعت!بادهالاويتعمدالألمقارنةمنيلطلق.الحديتالموضوعيالعلمبم

في-يدعونبل،فيهويشحونالالتزامهذايغمزونالثقافةحريةفانيذلكومع.اساسيةوانمامسعفةليستوسيلةبصفتهاوانما

وحرية،الابداعحريةباسم،عنهوالتخليهدمهالىا-الاساسواناالكتاببهظهرالذيوالشكلوبالحدود-.استطعلمالياعترف

والفنان!الكلالب.حاولتاللذىالنقد1فيكلحقهاالمقارنةايفاء-عنهبعيد
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لفتفقطوانماردااكتبلاالانخنىالياحسبولكني"اععقاديالالتز؟مموضوعناقشناانفبعد،اخيرةكلمةلنابق!يت-5

القصةآختتبانكذلكبملاحظتهتعتئلنانكليبداماالىنظرالناقدالاخمعحوارفيوذللك)بالايديولوجةم!ماوع!ةالنقديوار،مييم

اذن،منلاالامهومحورهاكانلوانهورايت،،التفكك"بمنهجيفيئل،وقبانيؤحاويللصبورنقديبخصوصقالهؤيما

فراغدوضرورةالمجلةفيالضيقالمجالانوالوافع.منرابطةلكانتانفيحقعركانالناقداننقولانلنابد!..(دكاملهالنقدي

الماضيالعددلقارىء"ييسراالاثتهمامن،القصصسائرنقدمن-واسلوبوالرمزاللوحةلدراسةمجالميهزاللا"بلأاوربشعر

...المنقودالعملوطبقاتوتعار!نوايابكليحيطان"الادابمناخطاءالىاشارحينماذلكفيشأفه،"والا-طورةواللغةالر؟يا

.فصيرةقصةكانولوحتىذكرفيحقعلىكانكما.وا!سطورةالرمزبخصوصالاولىالسياب1"

كانالذيبالعكسهوالرابطانلكانادعيأذنلي9،سمحةقصإمعقصائد.بعضمعارنكأومي،ايليوتمنالصبوراقمبالا!

استخدمتلاني.مثلثااومزدوجاترابطاكانولكنهالقصةهذهيميزانناالا.فلاحموتعن(سلامهبلادفيميت)فييوسفلسعهـي

بمثابةكلهااليعيدةالعجوزالامومعنىاللعدمومعنىالضائعرلزمنمعنىسنمديةنظرةالقاءعلىعباسالجبارعبدالاخرالناقداقدامدينرى

الذكطاصغىالنغمذلك،واحدانغماعليهاال!انحاولففي5الاوتارمماهوالكمابلانلا،كبيرافنياعملا،الكتابعلى-ءأنتمهما

بينوجدوفجياتهمواحلفي(حدىالحاصةولريفنهانسانكلايبهالشعرحولمفي!احوارااثارالوضوعلانوانمااسطور،اكانبحبره

الذي!الوجودوعرسواللهربموالعدمالضياحمأنم...وعرسمأتملمموضوعوذلك،فيهوالفنيةالانسانيةالق!يموحول،ارحمديثاللعربي

ناالكبرىالامودوامالياقيالزمنعرسهوكمابدونهالعدميتصوروالدراسةالنحديدمنالمزيداللىهبحاجزالولا،بعدفيهالحوارينته

فضيةكلفييجدانليستطيعالقارىءانبل...اللصغرىالامذهبت.اجادةا

فامتهاانح!تعجوهـاوجدهاورفالام،منياينينحابخبنحاولتمماالتعجر!ه("بتهمة-متعجلا-يرينااقالناقد!مامااستوبانيعلى

...منتعبابقبمقدرأسهاول!نللصخب"الاسننسلامبتهمةيرميناذلكانمنواهم،اللتب"ةأبةفي

كنتالترابطبقلةالقصةتؤاخذان-قنلانكاضيياوالغريبالمقاهيمالمينةبعضكررتقدلعلي."وألاضطراباللامسؤولالثطفي

التياووقالخطربفكرة"عنهاعيرتالتيالاوتارهذهالىضنتقدوطلبتللقارىءالكنابمقدمةفيعقرمااعتنرتقدوكنت،اتبفي

على،علقتعنمعالاخرجانبهاعنعبرتكما"لحظةالعيد.زايللا.للنشركمقالاتاصلااعدتالفصوللانالمفاهيمبرعضتكرارسماح

ولعلها،بالخطرالمحقوفةالرحلةبانهاء"بسيةالىالبطلعودةالموا!حالاساسيةخولالتيتدو!سيماالمفاهيم،بعضقفكرارذلكلمحانومع

."المجيدالسلاممرمآالىوالدمالوتعبرالعظيمالوطن-دحلهكانتالاستسلامومثله،ومفيدضروري،الحديثالعربيوشعرنانقدنافي

الجزالر"هيهناا!م"انبحقكذلكلاحظتاخرموضوعوفيوظلماجشاظالناقدب!يرميناالذي-ل!مسؤولاالعاطفيللصخبلا

لقعةاافكار"لجعلداعاييبقفلمصحيحاهذاكلدابموما.نفسهاالكابةان.اللهادفالواعيالانسمالياللواقعيللارنعزامو،انما-وعدرانا

."الامحياةعلىاللخو!هوواحدمركزويعودالىينطلقواسترلالهاوليكن)اثكي!الجواشبولمأكيد،ولامبالاة،كراثاوعدم،باردبدم

سطحتها!قلكنتاستخدمتهلواليهاوالعودةالاممنالانطلاقفهذامماو)ـب،لواقعيااننزاشططبيعةمنليست(كانماالمضمون

اليها.اشرتالنيابعالطبقيةواضعتاوطصرةوحياتناسرنافي!ءكلان.اهذاالجبارعصرناروحتمليه

.اًحدوكانبلوحسبالاسدبفيمتوفرايكنلمفالرابطالوضوعيةوالىالجديهالىيدكوناارتقدصبهالتوريوتراثنابلهذه

حاوللتحيثاولهامنانجنداءوذلك،الفصةفيالاساسيةالمضاين-.ونقولنكنبماكلفيوالاصالة

ذلكرغمميهقياعوالذيوالعدموالهرمالغيابعنللتعبيرالتمهيدالدينكمالطيلموسكو

اللذيالشارءعلىنظرةالبطليلقيحيثالقصةنهايةالى،الامل
555!!حي!ى.

مرمالفعلالقدماءاصدقائهعلىيتعر!لمولكنهطغولتهفيهامضى

،لسقزالتهافهيسليمةولكنهافديمةالساعةوحيثسنواتمنمكاوياوركث!رالى

عزمهالبطلويقرر،الجزائربحياة-الاملرمز-طفليه!نفوحيث
واستننافالعزمصباحا-رمزالنالثةالساعةفيالاس!ميقاظعلىأخاطبقةالليجنيديبقا!

عندراوليسعندغ..لطفااكمرالهواءسيكونوعندئذ-النشاطميم!ههههههح!ص!ح

...سيعاالساعةدقتالمنشوردعدد(بسكرة)قصتيعلىتعلي!كقر%ت.الفاصلاخي

ميموتكاملتالقصةاللمنشراءىبدتاكجطاالقضاوهذءفيمنشاتهامنذبرحفماالتيالريمةالمجلةهذه!نالماضي.دي!مبر

فانيوبالتالي.وتنموتنوالداثناكلهاكانتالتبمبالذات!ياخرهاالتجسد!رافكارءتبادلينصفحاهاعلىيلنقواانالعربياـمال!اءلافي

العصةهذهب!اكبانحاولتالذيالاسلوباناقولاناسطيعظرو!وقعوتحتالاحيانبعضديكانولوحتى...ا!خوةوعواطف

اكصريستخدماسلوبهوسعيتكراسلوبانهاحسبولا-القميرة.الذكيةكلمتكفيفولكحدعلى..."عزيزانادرا"ل!أعفاوودة

يعالجهالذجم!العملفيالتقلعنلقطةالبحتفارولهذاواحدبعدمنا!-اسضفلالالمناسيةفيليواتسمح-اخيكعادةمنكانولقد

التعبير.صحانالحجمفيولكنالمساحةدييكونالايجبمناحيانالهيتعرضكانماعلىالتعقيببكتابةكتبرانفهيعنمحه!

للتراعياسننخداميمسالةهيبالتعقيبجديرةاخرىوملاحظةمجلات!وصجفمنغيرهامياوالمجلة.هذهفيسواء،وألنقاداتاردود

لهاستخداميبذكر31تفيتقدانكومع.ذكرتكماالحرالنقسي-منبمثلك"عديدةمرات"!بيهاالمقيانلياتيحافيالعربيالعانم

مجردليستقصةاياناذكراناودانيالاف!يهرأفيابداءصنفقطولكنبم،هروبااوغروراذلكمنييكنوللم...الفضلاءا!خوان

ليمستلحالابطبيعةهي5؟ولولهووولول!35ذاتينفسيتحليلبماصامتاينتفعانذلك،ونقاد.اللكاتببينمعينبمبدأاؤمنكنت

ذمنهعلىلواددماكللناقيكرراحلوالكافبلانحرانضسياتداعيايصبرعوكاتب...بالزبدلنذ!بالامواح،وكلوانكلامهممنفيفع

بديهي.هوكمافنيةقيمةايةلدلكاصعحلماشكو!عندهلشيللكتابةبساعةليظةرالخبزاجلمنالعملساعات

ميدانهغيرفيالاصطلاحاستعمال*هذافيا!لتباسمأتىولعلبالئسبةير(ءجدلفيللدخولولاافادهلذياالناف،شكلمضسع

وعملياتبمراحليمرانبعدالفئيالعمل-انالىيعودانماالتفسبم.عقيما...ناقداصادفاذا،عقيماالاولغرفهالى

:اخرىبعبارة،التعديلمنبريثةحرتداعيعمليةوىئهيخرحعديدةكنتمانبلتارانيهلالاسطرهذ.اليكاكنبواناالمرةوهذه

التداعيطريقةعلىيجرى"القارىءعندكاناذالفنيالعملانداع"لهلاحكامامعتقداتهي!ردانللمرءأئزاللجمنازه؟بهاومن
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علىيوافقلملانهالديوانرئيسيوسفالشيخحمدعلىغضبحينفيالخلط0فمصدر.الكاتبعندكذلكيكونلافاله"الحرانفسيا

جيداويذكرهاملفهفيموجودةقضيةوهذه.حقوجهبدونترقيتهترضللقا!ىء.حألةوبينالطتبمهمةبينالخلطالىيعودالاصطلاح

يكفي.المعطلةالشعبجريدةتحر-كلاسرةفيوزملاؤناالديوانرئيس...

.الانالحادثةهذ.اوردانالذيالمحايدالتقريرطابعنأخذمواضعهايعضفيالقصةار")اما

دائماواردةهذ.الخاصةالاشعالهتهمةانايضااذكرانواودولكنصححفهذا"المجردةباتأملاتويزد!والتوترالد!ءمنيخلو

..قاعدةانهارىلا،،التوترمقدان"ايالأولىالقضيةالىبالنسية

الزميلضدنفسهالبصيرالررافاعبداستمملهافقد،الكويتفيقصصيشبهمااستثنينااداالقصصمناثواعع!كلفيحوهرية
على"خالدابوخالدفصيدةمنموقفهفيناقشهالذكلسيار

السيارع!الاسناذافحمولذاأما"ة(لليصيرفال."جمليلصليباتوترللقارىءيحصلاناؤثرش!حصياوالي."(لمنفاوطي"ادحوم

ال!بابا!رففانيخالدابوذ.خالدالاتع!السلطةالتعدأءقضيةدبميحصلالمذيفالتولر،الفنيالعملقراءةمنالكاملالفراغبعد

مناقشاتسندخلحينئذلانناللؤاءاذكرهالنوللكنيتاعةمعرفةذلكنلالجلانه،الوجدانالمقلميهيشاررعاماتوفرايكونالحالةهذهمثل

ات22،الخليجصوت)"الاطلاقعلىاريدهلاماوهذا!خصيةسطحيا.اوعابراانفعالاوليس،خطوةخطوةتتبعهلموقفعامتقديرعن

هذ..المجردةباللطملاتالازدحاماعنيالثانيةالقضيةبقيت

عليهدنتقدمقالمجنةالعرس!اقزبالئتعيخعنمحثلبملزفيزروساولتكرلالسشاد6يدر!طلاك!يرااندغمفيهاعيبااءتبرهابصراحةواليالقصةفيمموجودةفعلا

،عستعاراتوقيعاالمقالعلىووضعالشعبجريدةصفحاتعلىالعرببممرجعولعل.ويدامعو!عنهابليقترؤونهاالحديختةالقصةروادمن

يؤثسرانمرغمانلسهيجدالاحيانبعضفيالكاتبانالتشيثهذا

معباألهلااوهقذلهاجمحسمصاح!مرفلمسمنقظفهعن،طدالاظعفةملسطني)وةلمصعلةاالفكبرةاخضاعهوالاعلىالمثلاناعرفولكني.الاسلوبىعرالفكرة

-."اكتبهقدميماالمحاولةمنمزيداسابذلولعلي.مماوالاسلوب
انهشكمنوما.وظفةطال!يكنولمفلمسطينيايكنلمالمغالكات...

-...وعواطعكاللطيبهعباراتكمنبهتغضلتمالكاشكرخناما.مستقبلا
سيمالاصوئهاعلىشبمءكليفسرانمنبدالارتزاقلاقيمتسودحيت.....

مرتزقة.المفسرونيكلنعندماعماوصميالعصهبهاخذتماعلىفععيبيتعن!رالاراجياالنبيله

وتجنيبعامةتقافيةقضيةفيللقارىءتشريكغيرمزايامنفيهالكلاح

خسالدعلىفاجاب.كرملانه،ايضااللبصيرالرزاقعبدواشكر.الكبرىالشأيقةارضوالىاليك،سلا-مي.يجديهلاموضوحمناياه

علىاخرىبراهينفقدآ!أترةكلمتيعلىأبةالاجبعدنجالدابر

ألاقبي.مستوامخليفةالجنيديالجزائرمديهلآ

البصير؟يقولانارادماذا

يلي:مارلودءكلمنفهمتاننيسحىمسىسسيى

بالنرلحامعارريفوحسع!الشعرعدثحدفيلثالمدلمسكايرمضلاالمعودوسعلمها-اليصيرعلىآخررد حسص(6951".وانمالق!العصيد.مثلىاله،22الحليجصول!
ساريةالمقاييسهذءتزالوماعليهاونشأتتعلمتهاوقواعدمقاييس4علوشناجمببقلغ

الاستاذيعرفهل"يقولثم"والمقرهـاتالمناهجعلىالمحدوداطلاعبم

منقليلميالاالمنجدعلىيعتمدونيكادونلا-العلماءفحولبانصفحاتعلىللقراءقدملأنهاشكره،البصيرالرزاقعنداشكر

العرب".لسانالىيرجعونوانماالاحواللهقلت.سابقعددفيذكرتماعلىوبرهانبرهانالف،الاداب

-سىلا!4ذرنعرمصمموهوا!كويت!رمناضيرةان:ثانيااتخسأذلنقسكتج!يزحتىادبياناقدااوشاعرااواديبالستانت

منءالةاويقعةاوارضايمنلثعرهالتوحىمااذاشا!ر-ايانحاقدانت"ليفالعتعذرةكانتولماالاجايةعنوبحثادبيةاحكام

وافىالارضتاطبيعةالىاشارةشعرهفيوانيكونبدفلاالحالاتهذء"لقالادبياناقدااوشاعرااواديباكانولو"شخصياعلي

يتا-س(ررد-الاداب)،(فصيدف!االتوحم!اننيا8ةالحااواليقعةاسهلانوجدممكنغيرهداكانلماولكئ."اشعاريوهذعدراساتي

فيوردتفدوالخليجوالمحاراللقاركلماتدامتماالاساسهذاوعلىالامرحسموهكذا.شخصياعليهبانيحاوراتهاميهيللفرارطريقة

الكويت.تعنيالغصيدةفان،خالدأبوخالدفصيدكأ،ادبياناقدا(واديبأاوشاعرااصبحهلولكنالخأصةبطريقته

انمنمانعولاشوشةفاروقالىموجهةالقصيدةان:ظلثاولكنالافهامهوالانساناليهيلجاانيمكنعااسهلاًن.لابالطنع

الحقائق.يغير-انيمئلاالاتهامهذامثل

!الاداني.فىينعثرلمماالنردودهذ.ه*بعض:اقولهانيجبماهنالكوللكن،نفشيعنا.نحدثان!ظاودولا

زاهداخلالهاكنت.سنواتثمانيمناكرالكويتفيقضيتاتنبم

عسبمناكثرقض!يتاننخى،المالاوالوظائفعلىالحراحفي

منليانمعالموضوعقياحدالماكلمولكنيترقيةدونسنوات

"الاظبردا!)ثمسسورا.وضعيتغييرعلىقادرايجملنيماالصداقات

للطياععةالطليعةداروبينبينيا!ءلفاقتمتقريباعامومنذ

نأرةنهحهتأدبشباطشهرخلالنهلالياالكويتوساغادر،بيروتفيدلعملوالنشر

منالرماهيةتركتلماالكويتفيثوظيفةيشدنيماهناللككانولو

لامعبولمامكنبة.بيروتالىالماديينوالالب!هقراد

حربطلعتميدان6علىمتها!اكنتاليليفيكشمفيتفضلمنبكلارحبوانني

سالقا(داشاسليمان)ولكني.خاصةلاسبابانساناطديتالياو.طلعلىاووظيفة

!يعاديوانهالوظائفىعامتهافتالبصيرالرزا!عبدانجيدااعرف

الوظفين9ديوانرئيسمعمشكلأننهلهاذكرانويكفينيخاصةلالباب
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نفسه،يحثالقصيدةهذهفيخالدابان.لقصيدتهخالدبتفسير.الكويتحسابعلىتكونالاشريطةشوشهفاروقالىتوجه

.ابدامرديةغيرتجربةخلالمن،يكونانيجباللذييحتمنهالكائنفيحرالشيومنهالحديتالشعريرمضانفيحروالنصير

كلماتلانالكوبتاستهدكلتالقصليدةبأننقولانلنايجوزمط-سيدالذيالوقفيتبنىانفيحروهو.الحديثالشعرتشويه

القولنستطيعقد...والخليجوالمحارفارمنبحيرةمثلفيهاوردت.الاخرينالىالاساءةفيحراليسولكنه

صيدمناهلهيعشساحليبلدفيعاششاعرالقصيدةصاحببانباستقالةرنجطهاجينخالدابوخالدقصيدةفهبمالبصيراساءلقد

اصبح،اليومالمثقفاللشاعرلاننجزمأننسمطيعلاولكننامثلا،السمكعروبتها،الكؤيتتعنيانهاعلىاصروحين،اولاشوسةفاروق

شعراءمثلوليساللكذيرالشيءاحياتهوظرو!وتجاربهالعالمعنيعرف.ثانيا،وشعبها

،الجريدة)المعرفةوسائلكلفنقصهمكانتالذينالسابعةالعصودماذاومناجل...التاريخنزولىاننريدلاهذانقولحينونحن

منينايرعددفيقصيدةقراتلقد(الخالطائرة،الاذاعة،الكتاباناحدااعرفلاوانا...نصابهافيالحقيقةنضعاننريدبل؟نزوره

الشاءميدمثقوانهاءةاشمامامنءأمودا-ماعيلللئاعرالاذابرعتمااتراجعفلنعرفتولو.اللقصينشرخالدبعدمابوخالدنصح

ةالابياتهذهفيهاوردتمنبدلاالبصيردعوىبطلانولنظهر.يمنم!نيللقصيدةتقييمااملك

عهوننافيالمدارهومجائععنوليس"فادم"عناولاالقحعيدةشكلمان.القصيدةعنذتكلمان

المحارهووضائعوليسوهميالقادموهداوا-تقالهشوشةبفاروقنرتبطحتىمغادر

،+ـوالعقاراللخليجنغتنعىبين،صوتينبينحوارعلىاساساالقصيدةبناءويقوم.حقيقيا

الدواهـمغاورفينهيمانتوصرتي"يقولل!لانهالنيميمثلجماعة،الصليبعلىالمقيمصوت

الابياتهذعبئنلملنا،التحليلفي،الب!رطريقةفبلناولوبحارفيالمحارعنيبحتالذيالقادموصوت"الصليبىعاعثلنا

...!يهاوردت،الققار،الخليج،المحاركلماتلانالكويتتعني-التناقضاةهياساسيةتناقضا!علىالقصيدةبناءيقوآكماالعار

ولكنه،فيهايعيشال!نيالنيئةمنرموزهالشعاعريستمدقدتمالقاروعواعسوبحيرةوالمطرالرياحمنابعبين،والجدبألخصببين

القاموسياللفظيمعناهاغيرجديدا-كلتسبمعنىفيفصيدتهيدخلهاعندماوالسا!لر،الشركفيالواقعالمصلوببينالتناقض-02الرمال

الدينعسزاللدكتوركتابمنبعقراتهنانست،ـ!انالمسنحسئومناجما"الصلب،حاربينالتناقض-03الشركنحو؟..الصليبنحو

76صفحةالدينعزالدثتوريقول(للادبالنفسيالتفسير)اسماعيلفيالمتمثلةعليهاالتمردوحالةالعنودية

المقيسالمكانتمثلانهاعلىلاالشعريةالصورةالىننظرانيفغيط-...ماذا

هوالمقيسالمكانمنالصيرةبهترتبطماوكل.النفشيالمكانبلاكنيةوالرفاقغنيتاننيسمعت

اليها(مضامةاولمحيهااصيلةحسيةصفاتمنلهابماالعينيةالمفرداتيديمننزعتاننيرايت

يمكنلاالطمنةالفرةانالامعنىذلكلكليرنولا):يقولانالى...جالديمسممار

نسميهااننيهي،الخاصمهطبيغهالهابناته!قركيبةخلالمنالاتظهران،عنكاتنزعتوانك

؟لضورةفكاالرمزيمتزجقدهذاوعلى)،7صفحهو!ول(صورة"قامتكللصليبيشدما

ومادمزهوماالحالأتمنكثيرفينعر!لااننأحنىبالحقيقةالشعريةكاهلكفوقاحمله

من-نلاحطفنحن.معاييرببرتممانيمكنلالةاثانغيرحقيقةهو.خطوتكالمطريقفيتغذمنيا

ينفصللاالشعريةالصورة.نشكيلفيالرمزاختياران-اخرىجهةابوخالدفصيدةلناتخرجوتنافرهاالتناقضاتهذهتداخلومن

بينطللعلاقة)96صفحةفيويقول(الخالقصرةافكارسائرعنعالةاحساسهعن،المعاصرالشاعرتجربةعنتعبروهي.حيةمتماسكهخالد

اللصورةبينالعلاقةمنوبعهاغموضااكثرالشعرفيوالواقعةال!مةكانلقد...والثورةبالتحرداي!مانهوعنالعالمفيوالاضطهادبالظلم

ليسشيءعلىتدلالتيمالكلمة.مثلاالرسمفيالمصور"والشيء"،واليهودالجرادضد،والتخريبوالظلمالاضطهادضدخالدابوخالد

بهمقصوواالشعريةالصورةفياسنخدامهايكونافيالضروريمنفيالقادمكإنوربما.القصيدةبهذهالانهأنيموقفهعنيعبرهووها

فيخاصه،الكلماتان.النصميالشبمءهذاصو!ةاشنحضا!الضياعنفسهعلىيخشىالذيخالد،ن!مهخالدهوالعصيدةهذه

وليستالاشياءتمثلادواسمجردالاليست،الثلحعريالاستعمالبالبحتيكونلاالخلاصانلنفسهيكشفالذياـدخا،اتوافهبحارفي

صورةوليستتعبيريةصورةالاالكلماتهذهمنتتكونالتيالصورةمنليتحررجالدهمسماريدهمنينزعبئنبلاقارابحارفيالمحارعن

."والتشابهاللتعبيزبيننخلطالاوينبغيمشابهةملزمغير-اعتقدانئي.واليهودالجرادمن،دمهشاربيالانسانآكلي

الحديثةالكهبمنولغيره،الكنابلهذايعودانالنص!يرودستطيع

الحديثالنقدكتبكفي،الشعريةوالصورةالرمزمعئىلي!هما.لنقدفي

.العربلسانفيوليسالحديكةالقصائدتفسيرنجدقريبايصرر

راصيالشاعرلقصيدةاخضيا!هعلىالبصيرالرزاقعندواتشكر

يتذوقهالذيالحديثللشعرمثالا"انتظارنافيالبرتقال"صدوقللزمش!ياليلاغةاسيوار
واسلوبا،شكلاالحديثالشمرمنليستالقصيزةانذلك،بهويعجب

منهامقاطعبعضامدمانويسرني،الجيدفيرالتقلدياشغرمنوهي"طرءالنظيرف"،الوتفعى

نفسه:البصيرفرمهمااللذينالمقطعينغير

بالصخبيموريعدلمالغريبترلمواد!لأذامجموعة:ميالا!ة
اللهبيطفيءيجوساعماقهميتا

الحطبيأكل...الخضراءالامالدويعرفىشعرا؟نا:شيكةاً!والياس

منوهـالحنبيعدبمالنديوبرتقالنا

السحبوغاضستملؤهاجفالسماءحتى

طريقنافيوالسرابالاحلاملكنمابيروتدار-صسادررار:النانتر

جباهناعلىمر!الاوهاممندور
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الرزاقعبدمنايوبينبينيوليسالعاموالرأيالخليجصوتومنعيونناعنالمضياءيمنعالطريقيغيم

خاصة.قضيةالعاموالرأيالخليجوموتاقبصي!ديارنافي!عكاذبفجروالف

علوشىف!اجيمدورنافيواللهيبالحنينليخنق

03-فيالطريقنضللنسائرونالتياهىنحئ

!ا!البروفىفيالربيعفيفيالسحابوعائدون
لجوبنيلدثنور.لىاالشرو!منولاجدااللطى..منمواكدا

مح!د.عالعزلزد!لقلمالغريقينقذالله..ضميرنافيالله
...الشقيقحلموياا(لوزغابةيافأزهري

على-تعلمقصاشةو،1تهويلللااهـداناثوحزةاً*وة!قي.فياودللقصيدةنقداكبالبعيرانلو،كيراالموضوعيهمئيكانوما

.....اوتقليديةنظروجهةيمثلالنقدهذاكانولوحتى(الصليبعلى)

المطريقلنجيب*روايةعنمقاليحولالجوينيالصاويمصطفىالاستاذوالمهمني،الادابفي!ا"لديانتقدتللقد.تجريحاكانلوحتى

وفتوعلىناحيةمناءالغرا"ما!داب)ءصفحاتعلىحرصامحفوظاننياعتقدفاناابدااردولممرةبالسرقةمحمدالدينمحييالاستاذ

فيتسرعقدالكريمالالتاذانلواقعفا.اخرىناحيةمناءا!راوليسمنهاموقفباتخاذاسقلقارئهااصبحفقدالقصيدةنشرتعتى

المقاكخاتمةلبوىيقرألمالها!مستاننيلدرجةتعليقههوبارضطهمنيطان.بهاباج!بهاحدااقنعانابداواجبيمن

-!دبتقسيمههيؤمليقهفيالاستاذاثارهاالتيالاولىوالنقطة.-اليهضمونذاكانوقصيدتهخالدابوخالدعلىالهجومان

./.وانساني..واجتماعي،تاريخى:ثلاثةادوارالىمحفوظنجيبا!دبي!كوينهاالىيشرلمعبهاتجقهنشرحينالبصيرالرزايوعبد

ومنهجيةشمولااكبرنظرةالىيحتاجومذقجامدمدرسيتقسيموهوءلمىاثنىثم،نغسهمنالس!تقالبالهوذكرشوشةفاروقعلىاثنىبل

ا!نس!نبقضيةالاهتمامكليهتممحفوظنجيبوانخاصةوعمقاابيأتبعضء!ظعاا!كويتيلعنلانهخ!لد!مثمالخوقروضهااللكويت

العصرتفكير-منهاالتاريخيةحتى-الروائيةنماذجهعلىويضفي!اهـ!يابلديظلمتلقد"مثيراالتعليقعنوانوكانالقصيدةمن

وتناقضاله.وقيمهدلا!تهبكلالحديث.)1("الظلماشد

لويسالدكتور0انالجوينيا!ستاذيشوهملماذاادريلا-ثاليا

محفوظنجيبورواياتلصبوراعبدصلاحشعرعلىاضفىقدعوضعروبةعنالدفاعشكلاننخالدابوخالدعلىالهجوماتخذ

فياتس"فيصلاحشعرانوالواقع.والرمزار!موضمنشاراص!حاتمنشقلئفسهالاسبعفيولكنه...بدءذيباديءالكويت

الفارساحلام"فيشعرهعنلاناءالفنىاناحيةمنيختلف"بلاديالالمجميةاللجريدة"الخليجصوت"جريدةصفحاتالىالهدف

فىعنهؤدنيكهفييختلفالثلاثيةفيمحفوظونجيب."القديماًلجريدةهذهوبدأت.للخليجالايراليالغزوعنالمدافعةالرجعية

وا"وارخريفاهـجان"او"ا!كلابر!ا11"وا"حارتنااو!د"الصرالرزاقلعبدتمجيدوحملةخالدابوخالدضدشمواًءحملة

افترضهالذيالستارهذااذناشغبفليس."لطريقا"روايةعلىحملتهالبصيروا!ر6وطنهعن؟لمدافع،القضيةصاحبا!ديب

نفسه.اللجوينيا!ستاذذنبهومابقمرتحليقهفيناقدن!مقدماعنالمدافعةالاقليميةالرجعيةاللعامالرأيجريدةوايدتها.صفحاتها

ات،ذيةيقبلو!سحدالىبئفسهيثقجيلمننحن-ثالتامناشاعرلابعادتعملالاقليميةالعناصروبدأت)2(الانجليزيالاحتثل

الجويني.مصطفىالاسناذاوعوضالدكنودثويساكانسواءاحدامن!ىلمباحثتهالشاعراست!ثىحيناثورادةوكيلانحتى...ألكويت

وشطمصيرهعنوبخمهصابرءبقضيةمقاليفيعنيتقدكنتواذاهـك.حاسمعوقفلا-لخاذ"شعبمضغط"تجتهواقعاًناثلهفالالامر

"--الحر-وبين..الجريمةووالعدم"الجنسبين..العصرتناقضاتوالرهيالخليجصوتايدتهلماذالنايقولانالبصيريستطيعقهل

عنهالدكشورعبروالذيالمتجدداللدائمالبحثهذا..والسلاموالرامةالمدينةاضواءاوالرلالةاوءاللهدفاوالطليعةلويد.ولمفقطالعام

عذامعنىفيس،الاكمةحافةحتىالمجهولر!سراهطاردةبانهلويس!بحاربيكونان-ويكفيهبالضبطيعرفانه؟العربي6لدالراو

ار!،فلكفيدورامابق!رعوضلويسالدكأور!نفيادو!!!ني،موتغيريؤيد.يجد-منلمانهيكفيه.وشرفافخراتالجبهةهذء

نفسها.للروأيةالمتانيوالفهم.العاموالرأيالخليج

محمودلقناحابالممزبزعيبدا!اهرةكلاتيحتملانيستطيعلاالبصيرالرزاقىعبدكاناذاثم

الشاعرالسبتيلعلييقللملماذا،الكويتتمسانهايعتقدشاعر

.أ؟،لخرابلدرضعدتهقصهبتهعلينشرعندما،لخالدفالهماالكويتي
قصيدتهنشرعندمالخالدقالهماصديقهالعدوانيلاحمديقللمولماذا

حدشاصدر؟(الامواىمدينة)

ق.لاًلثمنصوت.صاحبخريبطبباقرالتقىالهإلسبتيعليليروى

الخوابللارضع!تقصيدتيفيقلتلقد)!:علبملهفقال،الخليج

005او!ةلرابطةمجموعةتحكىماكوينيانت"باقرفالعدييقول؟"لاتهاجموننيفلاذا

..؟جداالقوميالبصيرالرزاىعبديقولفماذا."واياك

؟..رمببمهميخائيل:.هوامش،منهالموقفهذاووقفت،البصيراكشفانقررت،كلهلهذا

03بةملحسثربا:كصوفييلاديبئعببمة.ا!مهـزاعررسااننجرااب.ا!دامنءنننصبر،ع!ددين!هثر-)1(

اف!نؤارز.اخلتلاراتايبهىابا!ثا-مجلةبمأن!لنبصعررالززاقعبدوقاله

بيروز---دارصادررار:النالثريدةالمحجرتجتاللدكللاقيفياللحبرجمطيخمهاللقرا:ض!نزولعلاثر-)2!

وتيوقفتعن،(اضجوالللانجلببزنقوللن../.لهلا":بعنواًنكييبرةإفهتنتاحمية

.بموقفه!ا.اًلتزامهاعنلصبيراالحسدور
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