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الدد؟أهذاًهر
!

يولع!عوادالمنعمعيبدبطلم*رله*

الذيوكلوالاستنباطالتفس!يرفيجهدأيسريبذلانيحاوللمانه،الشعويةاعماليمنءمللنقديرتصدىمنعلىأردألاتعودت

ازها"و"او!"،زن!الى؟صلالذفيالحزنفياغراق"ديهاوجدهونشرهمنهالفنان1!راغبمجرديصبحالفنيامملابأنلاعتقاديوذلك

فيلذيذة،ذةخلالهار/ضايس!شعرالذي!هرالنف!المرضءننوع.ادراكهاليهدتوصلمامنهويف!م/سعاءكمايفسسه،الممتذوقملكا

الفلسفي،العمقمنتخاو"رأيهفياقصهـةوا."الالامممأرسة،العملهداالييسيء!الادبيةالاعمالمنعملنجشأنا!داءواصنلا!

."رالمسل!حيةبالفريةالمراهقةمنثوعاوتضم.جوانبهويضيء-ي!ميهمابقدر

التعبيرحاولتالئياإبطوليالوجوديالوزفلحولكيففانظرتعودتفقد،الفنيعمليصالحغيرفيالئقدهذاكانلووحتى

ضحالة6والى،المرضيةالد!تيذيالحزناسهمرا*:مننوعالىعنهالاحياناغلبفيعردءالادبيةالاعمالفيفالنظر،عليهاردألاايضا

مستحبة؟غيرفكريةقةومراه،طيباانااراهفما،عليهالاتفاقيمكن!امروهو،المتاقيذوقالى

بزمان!نعلق!الذي،الوجودي+الحزنه!اتحولكيفوانظرعنناتحادواقاختلافواخيرااو!والمثلةعكسعلىاخريراهمف

احساس"الىومكانزمانكلفيالواعىالانسانمأداةلاله،ومكان.ارر!افاتا!ل!ف

معنىما؟فهملموكانه،"الناهضبالتطورالشعوهـالعربيمعيتفق!مدافعافلعياشرعاليوميجعلنياللذي،فمامعتقديهذاداموما

:اقولانالدكتودبالنقدلهاتعرضالتي"ق!رناالحزن"قص!يدتيعن

..إلفرحبموجبيترىعيشناانورغم؟ا!دابمنالاخيرالعددمي"سلامةءادل"

..القدحتملألخمورااجودانورغم،افوافىاختلافالامركانهـولافعلاكنهـ!أننيالوافع

..ا!سىاستشعرفانني.ذلكعنخرجتلةالمتولك!،والتخريجالضهـرفيتعسفااو

..فدرحزنناانأحر،اعمالهمنعملايفسرانحقهمنليسالشاعراناعتقاديومع

..البشرلعنةا!حؤنهنامضطرإننيا!،الحمل!ذامعينافهماقارئهعلىيفرضلاصت

تحليلاالقصيدةتحليلفيالناقدالدكتوريأخذانمنبد!وهكذا.الاسشنتاجفيارخبطالى،القسيرالى

منافشةفييأخدثم،عميقةواعيةبطريقةدكرتهافيهنجتاول،!يا؟القصيدةهدهفيأفولهأناـردتالذيء،:والان

،ديسادالمركيزءنكشرايرتكا3.كلاما،اسلوبهامحللاالقصيدةجماليةوجهعلىماشسا؟لامدئيا؟طرحانمافنىعمل)ياًن:رأ-!طفي

القصيدةبموضوععلافةادنىلهلبيسمماذلكوغير،الهندوفقراءالعملللهذاتناولهخلالمنيجيبانالفنانيحاولثم،الوجو.من

هروبايمتبرالنقدمنالنوعهذاومثل،الدكورزأفدناتصورفيالاكانتالنصقراءةمنالمتلقيانه"ىمااذاحتى،اتساؤلاهذاعلى

.المرجحوهو،فهمهعدمبسببربما-ن!مها!فنيا!مملمواجهةعن.عملهثنايافيالفنانطرحه(لذيالتساؤلعلىمااجابةلديه

بعمدةيوهمحتى،عنهخارجبةاشياءالىمنافشعة-تاثحال!ننافي:هو"قدرناالحزن"قصيدتيخلالطرحتهالذياخهأ؟لوا

.شيءالنقدفيمنهووما،النقدمواجهةي!تجنبحتىتفكىر.،بلا،هي!لما،الحياةالانسانيتقبلهل

الت!ناقض"لا،اثواضحالجهلهذاالىمعيالق،رىءولينظروائمالل!ا!بمثلهاينعملابصادةينعمور،ذامنهاافى-اويا)جانب

يعهمفهو-الكيلبنفسلهأكيلوهناالدكتوهـ-زعم!لما"الفاضحمع،لآالصارختنافضاتهاوفي،ف!يهايعملانعليهانأم،والمعتوهون

قولي:منجوانبعنلهسيكشفلالهالشاسةلهيجلمبسو!التفببرهذاان

..الضياعمنمنقذيياهذافيفكلهيعمللمنالايدركهالاالتيالجوانبهذ.،السيثةالحياة

..بلا-تفببر،حسبلااحيا.محزنةهقادقاتمنميهماعلىمببقف،اثوجود

..قص!برولاماض!كالبهماحدنهجبينحالر،اًلقصيدةهذهفي،ا!تمانانوواضح

..الاخيرملاذييا،أساييابوركتوالعبالاةا)تسلبم!وقف)ءالاولالموقفيمثلحيث،السبيلين

ناللمشاعريمكئكيف"فيقول،تناقضاهدافوليمنيفالماقول،العرافمعموقفه"للحياةقىالحقهالوجهمواجهةمنوا)ـ"روب

الحزنميهيسضشعرالذياثوقتميوذلك،تفكيربلرحسبلايحياوالاحساسيبتنافضأتله،الوجودماناةموقف"الاخرالموففيمثلوحيث

؟ملاذاوإصننبره-الحسمننوعوهو-.الطبيبمعموقفه"المحزنة

العربيكلامناالناقديفهمكيف،الكريمالقارىءأيهاانظرموقفذات:الفدصفيالف!يالصعي!هذاعلىوالقصيدة

منهسينقذليالحزنانأدىاـذياالضياعانيقهم!فهو،الواضح"قدرالابديالبشريالثسقاءيجابهفيهافالافهأن،واضحوجودي

لعبارتيف!مهعدمبسببيتوهمثموءن،تفكيربلاحسبلاالحياةهوبثممجاعة،،تح!قهعنالح-،ةوقصور،الاكملالىنزوعنابسبب،علينا

تأقضا.الامرفياناللبسيطةالانءتىيحلانبتطعللم،انت!ماراتهبكلالعلمانوجدانبعد

الحزنانترىهل،:ا!خيرالسؤال!ذاالقارىءايهاواليك،والحزناًات*،سةوجبات5منبهاماعلىوينتصر،"الحياةلغز"

الدكأ-وريقولحتى،ضياع-هـةللقصتق!يميخلالمنمسرتهكماسعادةالىالانسانتجذبانللعالمالمضادةالهوىتحاولوحيث

؟"؟الضياعمنمنقذايكونمكيف،ةمبباطنفسهالحزنكانفاذا".كاذبتفا؟لعلىقائمة،وهمهبئ

تننلاءمو!الاستفزازطابعتحملالفاظالىيل!نافدنافان،وبعدعنتنجليماسرعانالوجوديالصراععذاازاءالانسانوحيرة

فهو،بحالجاءمحياستأذبهايتحلىانينبغيالتيااعلميلآالروحمعاولساويالجانبمواجهةالى،نكانسابهالجديرا!قفاختيار

وان،فاضحاتناقضاب!!ميوان،ملت،ثحزنيالهحزنييصف،حقيقيةحياةيرلياالهالاخيارعذا!ومعنى،لآبشجاعالحياةمن

يسموا!لفاظهذهومثل،زولآمياودراميةبضراعاتتن!ن!ال!بدةوالفرار،الهروب(لىافرداويهايجنحا)تياـفائعةاالحياةهذه!

الحصيف.المتزنالناقدغظ.الشمعوروفقدان،الغفلةدروبالى

،وسفعوادالمنعمعبدالقاهرة؟التاقدفيهاوجدفماذا،القصيدةلتقديم،أولي!ةمحاولةهذه
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!مثجكللص!لثقةفيلنامقبلح!""امعالحةوالالمم!هفيلةتافقدبم!جوصوعلكتإشيأتاريح/اًلعربحول

وبامكاى،والدوسعيهالعربيه

هد.فيبالقولاكتفيبل،الكتابروحعلىبنفسهيحكمان

!شىبرناردالمشععتشر!بقلم

وانجاحيفانثمومن.ا!حثالةمنخالصة

الخبير.القارىءطيهويحكمسيقدرهالمحاولةهذءفيقصدي

غربيين،العدماءاقبالالىالخبيرالمقارىءرأيفيثقتيوترجعمقالءلىالردهذالويسبرن،ردالمستشرقمنجاءنا

ودقد،4طيكلمنذالمتتاليةالسنواتفيالكتابعلى،عرباامكالوا.الماضيالعامفي"الاداب"ننترتهمظهرجلالللاستاذ

بلدفياي،اسبمانياوفيوغوسلاميافيللكظبترجماتطبعتواسعاالمجالتاركةالمستننرقردتنشروالمجلة

بيروتفيالعربية(لىالكتابترجمكما،ماثتيرر4وفيشيوعيةعليهللتعلليق

قدالعبريةالىالكتابمترجمانويلاحط.ابيبتلفيالعيريةوالى،الادابهجلة،حريررئيسالسيدالى

المؤلف.اذندسونالاصلعنالاخيوالفصلترجمتهفيحذفالاستاذمقالالىاللرملاءاحدحديثانظريلفتلقد،وبعدتحية

انة!حهؤقدالانكليزيةفيمرةلاولتابللهاظ!ورعندامامجلتكمؤمشرتهالذي"الشرقعلىتافروامسنشرفون"مظهربل

علميا،تاريخي!ابحثابصغةها&قادم!مودعباسالاستاذالرحوممقالهفيطهرالسبويخنحدث.16-13ص64!اابارعدرالاداب

اداعاتها-رىفيعربالشفيق،دالاتلز-وماتغه.يرعنهوتحدثكتمابيلهاجمتهتمهيداعامبوجهالشرقعلىالمستشرقينتامرعنهدا

مؤخراكناب51مدحوفكرر،اظهرةامنالكتبموض!حميالاسبوعيهالمجالليتفم!حانالمجلةارجووبالمناسبة،"التاريخفيالعرب"

.افادراعبدزكيم!مد3تورالدبقلم"اليوماخبار"جريدةفيالازهاهاتعلىالملاحظا!بعضطريقعنالموضوحهذافير(يلابداء

!قد،ناحيةمناعرباا؟؟لفينرعضان!نقادالكناباثاروان.شخصياالبممظهرالسيدوجههاالتي

ناحيةمنالغربديالعربيةالدولبعضممثلواليهواشاراست!عملهلوجودخاصقاهميةيرىانهمظهرال!بميدمقالمنوالواضح

يقساررربيةهـعاية5اياعمالالقائموناواللئكخاصوبوجه،اخرىاليهودبعضوجوداناي،المستبترقينجماعةبيناليهودمننسبة

"جلةقراءعلىيقترجبفويورك"العربيالمكتب"ف!ذا.الغربطهرالسيديةترضهذااعتيارهوفي،للعربمضرالمستشرقينبين

أساسيامصدراكت!ابيبصفتهمطالعة،"العربيالعالم"،ينشرهاالتي:واقعيأوحقيقيهوممااكثروهمياساسهااحوالثلاثة

.العربلتاريخالانكليزيةالعةافيوالعلماءالمثقفينمنوغيرهـماررتترؤيخنصل51يان:(ولا

ةحم،لالاسعث!ل،والشهاداتثائقالوهذهر3بذفصذيليسالعواملهيالديتيةعمائدهموكذلكاليطنيونسعورهمالجامعيين

وااقناعكم،الغربفيالرس!يةصةا)كر51،ـ-صاتنبيللكتار!طاًلواىعع.ابحاثهمعلىوتؤلراساتهمدرعلىتتصلطالتيالوحيدة

.للعربدعايةعنعبارةكتابزاليفاردتيانياخرانسانأياق!اعفيالعاليةالمناصبفيعفلونالذينالمستشرقينيان:تانيا

معارضكابليفناقصدلمانيكما،ابداقصدييكنلمهذالان!ائدة(لمناصبهذ.استصالعليهميفرض،الاسا-لذةمثل،الجامعات

الىنظركمالفتأنؤقطأردتبل.تار!خ!!"صورةمشوهاوللعرب،اخرىبكبارةأي،اس!يابةواطنيةالوءا،هموولىالدينيةميول!!

كهأبياسهمملتقداللضبوى4ا!ربالرلمكلايةبأئ؟لر؟هنةاًلحقيقة-.مناصبهماسضكطرا-أءةمنق!بدلابان

دولةايةدعايتهاديكتابيتتعمللماليومحتىبتمادءأبهافيدصبحونالديشاءتقادهمليطبيعةاليهودنالمسضثسفيبأنثا،!ثا

.للعربمعارضةمؤلسسةاو.للعربأعداءالحالبطبيعة

ال!ثاية،فيلاالطمها)!زاسةويكطاهتماميزاللاوكانعكذاعلىواضحةدلالةتدلهذااهمقافيمظهرالسيدوافتراضات

الاساسهؤاوان،العلميالبحثاساسهكن!اباا؟لفانحاوللتولذ!كوطبيعةالعلميةادرا!أتواللابحاثالحصفيبالوضعمعرفتهعدم

و(لبلادالغربفيوالمؤرخينالمثقفينالقراءلدىبدقةومغهوممعروف.حرةبلادفيحرةجامعاتميالجامعيالنشاظ

.السواءعلىالعربيمةالشخصيسةعقائدءله،الناسمنكغير.،العلميفالباحث

يكوتواانلليهودبردلابأنضهرالسيدامراضالىولنرجعولكن.ايضازعراته.لهكما،وسياسيةاصءخاعيةلقيمالخاصوولاؤه

اسراؤيلدولةبينشاملاصراعاان!نالكاليومفالواضح،ال!رباعداءفيالحزوبمواطنهعنعملهفييختلمفالعلميوالبحثالعلمرجل

اختلافاهنالكانكما،العربيةوالدول8،!اسنةظهرتالتي،اثخصيسةعقائدهوفيالتعصبلآنعراتهفييغاليانمنبدلاانه

العربيةوالقو!ةج!ةمناسرائيلدولةكأساسالص!ونيةبينوصراعاالعلميالاسلوببالتزامهعليهاويشنصريضأط-انفيجهدهيبل!

ناعلىحجةهوولابرهاناالصراعهذالي!ىولكن.اخرىص،ةمن.الحقيقةالىطريقا

باجمعممالعربانعلىاوالعربيالثعبيكرهونبأجمعهمودالي!!مذاهب!تباينعلى،اللباحثينادلمماءبيناساحقةاالاغلإيةانثم

.؟ليهوديكلهو!الفنيةدواجباتهميقومو!،ثيوالثوالوطنيات-مابهمتلاؤطوباشاثديتية

هذايعبللاقمدنراقمجضمعفيالعاقلالم!حررطنؤألانسيبذلونهم،اخرىبعبارةاو،واخلاصبثرفهمحرفتويمارسون

هناكارزكماللعربمعأدونبعضالي!ودهناكانمىشكلامث،السأوكوليسفيها.طلابهممشاركةبع-ة(لعلم."الىالحقيقةللوصولجهودهم

ينخفضبسلوكهـهذاولكن،الي!ود،يغضونالذينالعرببعضليسكما،واصدهامهااسا!كانمهماالعصبيةالرهذاعملهمفيهنماك

الععصبوالحقدهـلوالل!ءسيالدييالت!عصبمسضوىالىشعورهمالعلميالبحثهوومنهاجهعملهماساسبل،القائمةللسلطةطاعةهناك

اليومونجد.المانيامىالنازقيايامانا!!اشعورعلىاستولىالذيوملتزهينمقطوالؤنياللعاميضميرهمنداعذخكفيملبينالنقدي

العالم،انحاءبعضفيالتعصبمنالنوعينكلاتفلدوجماءأتهيئات.الحياد

.اليومالاؤرادمنرينالمتنوعندتأييدايا!تعصبهذايجدلاولكنهـ-عالذي"،ريخالتفيالعرب"كتايمظهرالسيدو!م

السيدجهودعنرغماالمعرباعداءايهوداج!علي!لذلكدحطيئكتاببصفته،جميعاالعربومنافعللقضيةمؤذبرأنه.5!اسنة

القبيل،هذامنت!مةاليهميوجهوابان-فكيرهوىبمهوءنظ!رنقلهااله!الجملبعضعلىاتهامهمظ!را!سبويركز،العربضد

.اليهوداجميعاعداءالعربجميعبأناعخقدل!انيكمافي!ماجهالااغنبارايدون،الكعابفبمولمضتةمختافةامقراتمن

،تلاميذيعلىصيتدربتأثيرازاءمظهرا)سيدقلقبثومن.الكليةاوالكاملةالكتابهناقشة

الماضيفيكمااليومتلاعيذىمنالاغلإيةانالىاطمف4انيسرليلقدعنعدالانه!ةالعدالاتهاماتهذهعلىللاجابة!ناحاجةولا
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القصيدةجزئياتمنجزئيةكلف!يهتظمالذيالفنيالخيطعنمنهموالكعير،انفسهمعنالدفاعوبمقدورهمالعربابناءمنستزاللا

الشعريالتعبيرفيالنساعراعتمههااةتيالجماليةالزوايالناصبينوانومن،العربيةالبلادفيالجأمعاتمختلففياساتذةاليوماصبحوا

تجربته.عنوالاردنوسورياولبنانو(لسوداناتحدةاالعربيةالجمهوريةبينها

**،منهمتذمرايالميومحتىاسمعاًوادوللمةالسعوديةاملكةواوالعراق

معيذةجملمهمميالاخطاءبعضانالان!با.يلفتالذيولكنفيتنفيذاوعملهمفياضرهمقدتعليميانمنالعربمنغيرهممناو

الدراسةالىتسربتقدالبغيعهمرايهاعلىوالتعرفالقصيدةمن.والهنقيالعلمببةواجباتهم

وجودها.فيسبباوف!كهاالتيالنظريةللمقدمةكأنكلمهتمهوكماتغالالالفكلمشغولمظ!رالسيدانليويتهيأ

ي!نؤمهما..."الدراسةءقممةفيالنوير!يالدكوريقول،الغربيللجمهوروهءويرهالعرري11،ريجتقهـيمدهـث*اة.،مالا!

واقعيامدلولاالرمزيلأ!لواقبللهاننئعكلملا4،للةقالرمزيلالمدلولتشويهلىيسن!عمل3تابيبرأناعتقادهالىالاشتفالهداويسوقه

الرأجمهعمحيحهذاان..."عليهالرمزيقوملبشريه4التجربةحقا!لقمنقى،بيانمظ"رلسهدالا-ففهل.العربلتاريحالحقيقيةالصورة

ويوجه،الواقعيالمدلولءندبنايقفلاالذيالحدالىولكنوسليممجلتكمفيمقالهاما؟العربيةا)مكلا!ةأض!ةواسعااستمملااسههملى

فيهوفعفدالطتباناظنعاوهؤا.اطارهص.نالنفديةطا!تناكلمشموراتهافيحصوصا51ء!يونيفياا)!عايةاهتهامم؟خراجذبؤد

العمليةانشيءكلفبماقولانواحبالقصبدة.،جوانببعضفي!اليومالعربعندالملمي!ةالابحاثعلىكمثالوالانكليزيةالفرنسية

!ينةبتجربةمقيدة.لكونلاالوجودحيزالىتضرجعندماا!ثمريةفيوساهمعملهفيلعرب5اضرقدمناأي:اخيراوالسؤال

لتجاربسابقةتردادهيوانما،واحدومكائياطاهـ.رمانيصمنواحدةمجلةؤيمبمظالهمظهـرالسيدأمرهمهل،وصور!متاريخهمتشويه

تأتيصلمتى،اللامحدودخءاله!وتتجمع،النثاعرلاشعورنرتتكلس؟العاجزالدبدألفهالذي"التأريخفيالعرب"كتأبأمالاداب

ورهتزجببعضها،تخظطبهافاذاالتجاربلهذءمنبهاكوىصارخةتجربة

هـنوموقفهدلا-هـاثالخاصةو!ؤصتهيالفيمضمونهدلمشاعرةضكونلويسبرظرد

نايمكنماقصيدةفيتتبدىالتيالتجالىبوهده،يعيثحهالذي+عالمه

-.-..-....---ألقصيل!النوصب".كنورأسيمممممم!د!ة

و.ئرك،نفس!المنعاعرديوانمناخرىقصائدفىاصدا؟هاتردد

مالشاعرواحدةمصيد.دراسهانذ!كءنو(ستخله!،فيهااثارها

الاحرى،الديوانقصائدعناعيننانضمضانالاحوالمنبحاللعنيلا((ف!ب!ناءلااغنبةإ)
المدروسة،القصمدةهدهرموزلفبر!اوتشتركتساعدلانهاوديك

ميالنافاوقعتقدالنظريةالمقدمةحاتالى...!.كمالحهده:لقام ايصا.المسالهوهده

منالشاعراهدافعلىا!تعر!سبيلعل!هاغلقتاتىالاوهام ..بعص

الفني.الشكلهذاعلىلتجربرتهعرضه

......الجديدالشعريتناولونالذ)يئالنقادمعظمانالملاحظمن

ولمعالمممئتفصللت!عبيولحاضرلدودصعج!أهه!لمدخوعنيعيسهميالكئيبه!لعصررصاعرلذيءناكشفعلىعا!ثساعردرالات!فييعتمموىوالتحليلبالذراسة

العصر،"لاحداثحزينةو!ؤيةمت!ناهتها)كالىبهاديا!را!اري!بناوكانتاجتمابلآ،الكيرىالحياةقضايامنالثطعوذلكموقف

النفهي،للهدوءاهـتمربالففلىانفيه!حساليومية!جاربهاماموعوةفدراستهفي(!نوصامحمدالدكتورلاحظهماوعذا،كوفيةاوسياسية

باللقدرالحيا.نيةالتجاربلهذءالواقعيصيدالردهمنالافن!نلذلكدشرتا!ط"فيينامناغنية"الصبورعبدصلاحالشاعراقمدة

تدرسانيرمكنالمنطلقهذاومن..والاثارالنتائحفيه!منا.الذيهذاعلىاعتمادهمانالاالضراء،الادابمجلةمناصابقاا!ددفي

ار!ميقه.جعلهم-المضمونجانبواعني-فحسبالشعريلمملامنلجانبا

اكلوتناولتجزئةدونجميعادواوينهاوافساعرديوانالىينظرون

النائمةالفتاةهدهجسدلنايصفاىارادح!بنمافالشاعرالشعىرهدااعط،ءفيخطرهاالملاحظةوللهذه،وحدهامنهاقصيدة

منبيذهماكانوما،الصباحلحظاتمنلحظةفيالسريرعلىعاهـيةتقفلااذءعربةالعمليةلانوذلك6"الصحيحالادبيةفيمتهثجدمد4

بهمرالاحداثمنحدثالناينقلانو*نيربلمالليلطوالحوارالشماعرطرحهااتياالفكرةهيما:تساؤلت،علىالاجابةحدودءة!

ماالىبعدمنبتايتةفلانارادوانما،بهاذمماللذاتمنولذةهذهعنالثاعرعبركيف:ايضانسألبأنتطالبناوانما؟شعر.في

العالمضجيحعنبعيدة3انتالتيالسعيدةالهاذنةالليلةهدهخلفته؟ونقلهاادضاحهاسبيلفياستخدمهاالتيالادواتهىوما؟العكرة

سبيلفياكائبةالبئسحركةعنبعيدة...جديدمنالانبدأالذياعمأقنافيتتغلغلاناستطاعتالتيالسحريةالايديتلكهيوما

منمريرةرهبةيعالياللحظةهدهفيوهو،الموتسب-لىفيثما.يثياانالا؟الشاعربهامرالتياك+عريةادجرب"صرارةمعهاحاملة

،والهناءةاطذةمنغيبوبةفيوخلوهانعزالهلحظاتعليهذمصمصيرهمركزةواعيةبدراسةالايتملادفيقبش!كلاًلتساؤلاتهذهءنالاجابه

منعليهتثم!نملىبماالقصيدةمىاؤ"ببةالولاتالمدلوكانصفقدلذاكحتىيعانييزالماالجديدلثمعرفا،ومضموناشكلاالقصائدلبعض

لم-الناقديرىكما-وعفافءصوفيةءنثم،واخياةوصورصوارأتالفبعضوتشصنيع،والهتزمتينالمحافظين.بعضاعراضمنالان

الىتعبيريةمرتكزاتهيوانما،فحسبلنفسهاخدمةلتساق*نانهمفيالعذرلهولاءنجدوربرما،والجمودالتحجرعلىطذعتالتي

ناالناقدتخيلولقد،كلهالعالمالىا!تصاعرغرفةمنالممندةأناةالمعوما،الادبي-اريخناميالجديدةالنجربةهذهطبي!عةبعد!همواما

تعففهوانما،اركانهاوتصويرأ!ن!جربةهذهروا/4فيالعظيمالتعففهنبهاعهدلهميكنلمواصواتوروائحالوانمنمطاويهافيتحمله

القصيدةوكان،اشعاعرابها/ومنالونياا)علياالمث!لالىريىجعاخلافيتئاولفيالنقادبعضبهـأانكثعراالمها-5!تمقدو!ذا،قبل

،؟لمفئ!وفغيروالادبالمكضموفمنالادباساسعلىتناقثئانيمكئ.غيرهمنلهالمميزةالجيدالشعرخصائصتحملمعينةقصلالد

هيوانما،البنةاخلاقيةعفلآليست-واضحهوكما-هذافاللعفةمشاعلهم-ملواالذ؟ناكقأدخيرمناكو-هيأ!كتوراانوالحق

البعي!دةاالدامئةالخوة-اكلنقلىمقصودةومحاواة،التعب!يرشفادي!ةواسعةثق!افةمن.عليههولما،الاديالميدانفياللطريقمعالمليبينوا

طابعباكملهاالقصيدةعلىغلبلذلك،المدينةذاخلا!حياةتوترعنتياراتؤصوانما،فحسبالزاهرالادبيزراثناديلا،سليموذوق

والشفافية.والحزرالرقةصلاحالشاعرلقصيدةدراستهولقدكانت،ايض،المعأمرادبنا

وا)متمة،والتيهوالجوعاللعطثئالمدي!ةفييرىالشاعرانمهافطير!تاناستطاعلاف،وعو!ةجأدةهـخأولةا!صبورعبر
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من:البشريوالعجزالشريالجهلخلاصةيجمعاقذي،ا!رهبجوفيضعهوانف!نهمنكلههذ؟تمحوانالليلةتلكفاستطاعت

الذيماتساءلتانااذاالفهمبعدمنفسياتهموربما.."؟انتيمارسمبمسانحةفرصةكانتفقدلهذا،المنورةبالخضرةيموجبعيد

اـجهلامكانهووما،البثريوالعجزالبشريبالجوواك،قديويده:حواسمنيملكمابكلدقائقهامندقهقهكل

التساؤلاتهذءفبمارىانني؟..القصيدةهذ.مضمونفيوالعج!ز"اشمها،ارقبها،ا!ها،قربهاوقفت"

التعبيربهوصلفلقد.الحيةالتجربةهذهفيالانفطلذروةالاخيرة:اللذةخلايامنخليةكلينالولكي

المدينة،زحمةفيوحيداالضائعكاللطفلءوقفحينماؤهايتهازمتهعن،،والزبدوالحبابالمداممنسقايتي"

م!ن.بسيطةحفنةالمراـةتلك-فيالمتمثهةاللبيلةتلكلهابقتلويتمنىالتيالمعتقةوالخمرة،(لمدينةصحراءفىالمنورةالخضوةومي

تلكاليمهاننفتتلودفمنى،العالمدياجيرفيبهايسننضيءالنورشاكورانيالملالئكةخواطرمنخاطربعدوهي..مرمرمنب!س!ثربها

يخفف،لا!ناءةاستهرارادلكديتجدلكيالحلوفينبعينببهاالانسانةوالمشاهـر،المعيت"الماديةوكلةتحتيرزحءالمفيافتقدهمطالمااللذين

الب!عوطيمنمةءننفسهاول!ها،كاهلهي!عقلالذيالداهمالرعبعنهدينيةليستالصوفيةهذ؟ولكن،ملحةصوفيةبنغمةاللهيشكرهنا

اياءمنرةبلامبالاةغمغمتفقد،والمؤونةالخبزنحوالخطوالمسربن،المرحلةآليةمنوهربوصعودتسامهيمابقدرابااخلاقيةاو

الذينجميعاالناسكمثلمثلها،عطلقاتجفلهوكأنها،عنهمزورةيقولكما-بانهانجزمانيمكنلابهااجتمعا.لتيفالمرأةبروباق

هوالقصيدةبهالثاعراختنمالذيالمصنىهذاو..وينكرونهيجهاونةاللذةبائعاتمن)ءليستوانها"وتهدبكرامةذات"-الناقد

بقوله:"للشتاءاغنية"قصيدتهفيعنهعبراللذينفسهغريبرجلمع،العابرةوالتجربةالتجربةهذه!هاتحثبانترضى

اًلمدينةهزحمةفي"...انيمكئالحقيقةفيانها..."الشرعيالزواجبرابطةبهترتبطلم

احديعرفنيلااموتولكن،اطيلةتلكمعهاونام"فينا"فيوهاالتقىعاديةامرأةتكون

."احددبكيلا...اموتالصورةهذ.علىاللجسدهذاتصويرالىدعوا.الدائبوالظماالحرمان

يلي:فيمااليهااشيرانيمكناخرىملاحظاتوثمة...والرقةالشفافيةمن

:الابياتفيالاسلوبيمةالناحيةعلىالناقدتعليق!طا!اقدانوبررنااد!-رةمنالانيالمقطعالىانتقلناواذا

واعتنقت،اكفناتشابكت"

اليديناصابعمعانيلبعضخاطئةتفسيراتفيوقعقدالنظريةمقدماتهمنبسبب

وافنرقت،لثفاهناتعاذفت:اقبيتعفرايقولف!،.المقطعهذا

المخيقنين"ادراعيهامدت"
منهومهلليلةقعلةفى

..-انهاءعلىاللعاشقينسرغمانلانهمامخيفتانبالطبعوهما"

تنالقدلفهلكفأتخطولغعلىقتفياتزاماالتجربةوكأن..،،..بالاخراحدماالمتلكىءتشيثهما

01-....،الفراقساعةيخشيانعال!ينبينفامتغراميةتجربةالناقدئص

زبشاعر(هوئية!يقوحلالفر!لمعمببحاجبا!عارضطرايعللهإصغنأوئمهمملغيرىخذةبفيلانهيكنلماثهـ!ىبنراعيالثساعرعندلصقالذيفالخو!

.....الهادئةالخلوةتلكبانتهاءداهمنذيرهـووانماعثعيقتهعنانفصاله

هدعجمشه!يلانالنودهي3تورالدالناقدحضرةمنلاعجبخطواتحيانيجبا!ني،ار!اسيةا!خياةبعودةوايذان،عليهااللهشكرالتي

الاضطرابمطلقاتناسبانيمكنلاالفنائ!يةاناولهما:ابئينا،وواا

فيتواليهو-يبدوكما-للغنائيةالنافدتصورانوجمانيهما،والقلقلمسربننةلمؤل!زنحولحطوالمسرعين"بالبشرميهالختلط

بعهبفانهالمقطعهدا.فىذل!توؤرمنالرغموعلى،وتكرارهاالقوافىالشوارجفيالالممأبدةالىسيعودالهشعرانه.."الوتلحوالخص

..-..المصشرمنوالقافالخو!اليهوسيمود،المتعاليةوالابنيةالممتدة

4ئة.للغناالصحيحالمفهومعنالبعدكلهي.ايضاتنكرهوانحبيبتهعينيلونينكرانمعنىماوالا..المحتوم

:قالح!بنامبيرالوهمفيوقعقدالنماقدانهيثانيةوملاحظةلمانهانجزمبانيقضياناللامباشرومرماهاالقصيدةفمضمون..

فام!تاتيهيالرأةان،عمرشعرهمهنلاحظكماهناونلاحط"!معطوفاومستقراحانياملاذاكانتمابقصرعشي!ننهلوحبيبتهعن

تباعدتألتيهيانهانررىحينتأكيداهداويزداد،الحاسمبالانفلاتفراقلانهويخيغهيحزنهلمفقراقهاولذلك،واحدةليلةمناكثريدم

لسبينالنهويهيالد3ننوريرىكم!لاوالحق!يقة.."الطريقنصففيازاحتلسويعاتانتهاءلانهواخاوواحزنهوانما،معثوقةاولمحبوبة

والجملة"طفلتهيشدعستعجلفرقنا":اشاع!افولاولهم!ا:اتنين.وتجهمهاالحبباةسوادعينيهاماممن

انابلوهماليخاووروجةلاهمعمليةطفاننهص،مالثاىليهـط""رنبمسبثس!يرجللاالثمككافيملقاءمنوالالمالخوفمىمىعنا)خعبيوءنرادتكلمةوثمة

التبمهيالمرأةانيرمنيلامؤفينجاءاوانر؟عدترولنت.،ا:اروصلينيجدانالناقداستطاعففد،(المدببه)كلمةوهي،ثانيةمرةالمدينة

هـن!عدتنا-قهامامدرولاذ!كوراءانبش،الاذفعالبفعلفامتتقعقعوباعةمريهاتمنالصباحلاصوات"مرتسمارائعااللكلمةهذهفي

ءومدت،الئمساطلتحنماا!اعرانو!و،الثمولىارقصشرةاهتازاتبهمحدثةالمغلقالنافذةزجاجتقرعانفيتبتدىءيميحون

....-.الا:الناقداسألانليهلولكن..-"الصوتية؟لذفيباتتجاوب
،وبدهتاليهيتللالالعرالوبالوحدهالثحوربدأ،المخي!فتينذراعيها....ع....

يده،و!قيضد"ن-،ءالاشسهخشسربكيف-حعسهتبرة-تنرقبانعينا.ان..؟مدببةيمراصابمبوا-طهالاهزاراتهدهلحدتانيرمكن

ففدلذ)ث،-يتوهمكما-بالغربةوتث!عرهررممرءأشااهـءلوقاتعفتحدفالاهنزازاتانالىلخ!يرارتجرقيعلىالقائمةالعل!4الحقيقة

الرأةتلكالىثم،انغلتتاتىاراعتلكاذالىدابرء4رمين!ظر!نعندالمدينةاصابمو*ن،كانل!كلوياكهصيناينجلامسجراءمن

--..ميتعملكأرهااصواتهامنيحسماقوقيحسمدببةكانتالشاعر

...البشربدوامةواختلطتقيعدتاكيوالذي،يعانيهاالتيا!اناةحدةمنفتزيدالابركوخزوخزاجسده

النوكهي،وردطءحمداهـكهورالراسةءاىبهاعاقانرايتماهداباهتةجامدةليسصعندهالكلمةانيجدصلملاحثعرفيالنظريكثر

يهودواخيرااولادلكفيالقضلانعلى،رأيرتماسهوىغيريررى.وافكارهالشاعرر؟ىثنايا.فيزتجمعموحرمزهيوانم!ا

معلامامالطريقشقوااكينطل!إعكانمنلانهالناقدالدكتورالىلاقاهةفيالناقدالاسننادتركنافقد،القصيدةنهايةفياما

وتقوبه.ارير!يداض!عراعنةوانمنتزيدالتي،اهامةااًلدرالاتهذهراىفقد،ير-زنونماولامتاهةليستبانهاعلما!هاالخروجيمكن

عليها،ويحملناقينايثيرهابانالحشاعراك!ن!فىقد"التسا؟لاتهدهان

كمالم!دمشقجامعة-المرأةاي-بسؤالهاقصيدتهيختمبا!هومكتفيا،ويتركنا.لها

1.ه!
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فانعةوشعاره:طفليةذاتداخلالحياةهامشعلىيحياطفلاالسفنمر.أردفي...كيبرةقفمأ؟
..وحيدااثوجودعدصاحياإنا...
يمسيغيرمؤانساليارىلاعباسىاللسهافىد!

لانياشماءكمااحماانا

حسيثوازحهـنتجردتقد

سعيدااعيمشداخليفياناقدكنت،الغراء(الاداب)من(691الثاليتشرينعددفي

مطمئشاعابرفيمستقواوروحالحديثالعربيالشعر)كهـتابفيرايافيهقلتمقالاكتبت

نفيافافىكلارتادانامندهشتيهوالمقالذل!كأأبةالىاكيدف!نجهاانوالضق.(امصر

اتمنىما..تضمفاراهاالامر-للحقيقةمجاننةانهاتبيناراءار-اعلىالكتاببعضاصرار

مني!النفىوهذهمنهااناولليوبا-تطويرهااوتجاوزهاالىالرواداصحابهادفعفياسهمالذي

منا)1(ليسكلهالكونواهـىكنتوقد.النقديا!تقي!بمفيبهازامالالتخطأالىالننبيهفيرغبتي

...011عام!ةخطو!فيالاختلافنقاظاخخصارعلىحريصاالمقالدلكفي

لئعصولحضافلاريتوميكالالمكعاسببيبسبداقحصلمعايئث!ةئتنوجمالرععةديإلمسؤلىولةايقشوسنهالمؤافناقمت!تهدااجلومن،والمواففالاخطاءعشراتتحتهاتمدرج

باتولقد.العالموبينبينهالثماعلمنخصبةمرحلةبعدالامانيةءلى!واههاونمحب.ملا!ظاتي،الكتابمناخترتها(نماذج)في

اهتماماتهكانتماكائنةبعصرهملزمالاديبباناوول-!فوا!ا.عليهاالولفمنهجتطبيقمن-ننبثقاوتئ،؟،هاا!تجاالنماذج

!نه.الادبيةالوضوعاتبهيعاللجالذيالفريالمسننوى!لانماوكائناعلىميهايردكلمةالكتابهؤلفكب(ا65!الثيط)عددوفي

كلىمشاعرعنيصردهولهحهعنواعر!مثلاالنيلنهرو!فأذااشرتماكنابهوعن،اضطرابمنفيهرأيتمامنهجهعندافعاارالي

......ء...متداخلةكبيرةقضايايثيردوالر.عليهاانطوىالتيالاخطاءاهمالى

علىلصرووالثولفاوغليهلكبمئتزكيدلاا"؟لى(النصمندبيعشىلىعلىقصأصعفا!لعصر!سانجتصرولكئي،وافبتفصعيل،1بمناقشهالكلمةهدهحدودتسمحلا

...:الاتيةالنقاطعبرييره

هلالذلنفسمهستيلتزمهلمجتمعيةا!لعوعنرغةل!مافيولشلحضاريلةاتسعهمعفاوئديشكالرومانسيالاثبفيلرأيطجليلالاحمئاقثسةمعوضفي-ا

موقفهيتخ!انيستحيلافللمانيصعببحيثعصر.قضاياازاءأ؟لفيمهماانالىا!شارةسوىالانمنهيعنينيلابماواستطرداسهب

!اليسا-ا!مرنهايةفي-اتفل!لاوالتثاؤموللكن.اخرا!جاهاقوليانيرىمهو.رهمحبعنتمامايختفالعصرلروحالشعرلتمثيل

تأثيرايؤئرلاالذىالخارحي0الطلاءا!لينسا..للهواقفواحهت!نالوهمعوالمألىالع!رمشصاتمنال!روبادبهيومانشةالربان

م....!له،الرومانسيالادبءنالظ!ميازاء-الجانبفقطينبئالجميلة

الحديتمهالالننزامابااًن.تسطيحهاوالمبىقفتعميقفيخطيراجمرياالىتدعوباقيلاطمةالاولى:رومانسيسنانا؟هاعلىالرومانسية!فهم

وانالشررياحتتهددراضئيلةشعلةالعالمفيالخيرانيرى،رتر
..الجالبادانةفييترددلاوهو.الاملتشئدثائرةوالثانية،الوت

قهاتر؟،اوفهلنتحنتمحىعتربفنخثتثصاراعاقيل!دقدلانهلنانطقتقولحقسقةمنصعصندهوالثانيالص!نفيجعلانههداومصى.الرومانسي!منالظلاجمط

..ا-اولست.الحياةوينشمدبالاعليتقثا!رلانهالعصرلروحالممثل

همىاستهتاهلالور"3،(غصي!ميعحمدكشكاىجانالمتظللئلضمستهترونيقولجنوفيمتباية؟براتنلمحانقدنسنطيعاننام!جليلا!حمعاختلف

فذس.عميقةانسانيةنزعاتالمتشائميئ.ذويمنكثيريظلىحينعلى-كلنلموالحياةالادببينالع!قةلان،الواحدةا!دبيةالمدرسةاطار

ألمشر!لالحانح!والاغتماطالاد!منالماكيالظمبمالحاتادانةالامنبالرغم،واحداقعومنمتماثلةمواقفتكلرلية3علاقةدوما

.......اـ.فيهظورتالذيالعصرلسماتجميعاتحعالمنعددةالوا؟فهذ.

لروت!لكوعص!رفذلفنلا،ديبمندالمحاليتمفللمتفثللل!نصمعياعلىلامدجاالعصر،فلةهـلروحالابتمثيلمقياسفيجوهويبينناا!خ!فوللفى

العلاءفالو.المعرياد!منصغيراع!و!فرله.ة!اياها-عثهانفنديهايعدلمرحلة5الفريالنضجمنقيا!ااحسبكنت
....روحتمثيلفيمعينةمرحلةلادبوثل!فعمماليسيوالثورةبالاءلالتعاق

.طار!اادنىوالتقليدالشخصيةالتجربةمرحلةتخطىلزومياتهفيتثسل!عد!ارضممأااتثاؤنماوافيسفليس،وبالتالي..عصرها

وات!صقدميعطاحزدوئعثتشاللح!اعىل!وسةالزوبدقا؟الىلجانق!هالزطىميمعدصشقطالمقيامىهدافيالنظرنعيدانآنلقد.العصردلكلروحالادب

..-..طقد،مننوذامداناادباحزينباكادبكلمنيجعلالذيالفامر

وبالعونبالربعبشهلخلالآحياحيدلامارلممكاشناالومانتظاالىلالاخى!مكنتهنتلسابصاحبهااىينبمىماعصرلروحممثلايكلنابرمنيتيارايانبوضوخفلث

ممةالعلاءابييأسكانهلولكن،المضصبعصرهلتنافضاتانداكاهـىالعميقةبلرؤياويفدمستواهالىواهـؤول!ةبالو!يرتفع

عصردرسناثوونس؟شعرهقيمةمنوبا!ليد؟يا.عمقمنينالمستوىالىارتفاعههوبها!ديبنطالبانلنايحقفالذي،قضاياه

حياةعلىزعرفئا!يه-ولوا!جتماعيالوعيضحا!ةومدىالشاعراللعالمفيالانساىوصععنعميقةثاطةرزيايع!بحيثالعصر

بموقفالئاعرنطالبانالسذاجةمنبانالقولفيترردناولا!اعرالر؟ياوهذ..الادبذلكتتتضناقيا!جتماعيةا!ميئةفيوباتالي

حقوهذا.تدوم!افيسمرحلةانقي!لولقد.الاملينئد!اءروانهاكما،-التفا؟لاوالتورةالىالاديبضطانبالضرو/رةتستت!بعلا

الىمراحلالمرحلةهد.تسلمهفقد،الشخصياشاعراثلوكلالنسعةث!اىفليس،والليرالنثاؤمالىيتهياىبالفرور"تستتبعلا

جمتب.انال!هلمااذ،شمولهااوالاديبصؤياعمقعلىدليل!الامل

عصيباوبسمياكحياموقفايلتزماوا!تصوفالىيعمدكأىاحرىوالغفلةالعصبيالتهمبجبحمودمقيدةولكنهامتفاءلةاعما،الادباء

الىيعمدوقد،العائليةا!هتماماتالىا!الانصراو،الحسيةالمتعانيلبساسهلما.وباقلي،اث،ملالفويالعمقمنوتخلوالطغلية

يخصفيما-يبقىقدهذامعولكثه.والاسمتخفا!الد!عةالسمخريةاوشخصيااخفاقال!خفيالحزدتالقافالفيلسو!رداءالاديب

4591نؤفمبر،ا!رياليك!اتب،نجامهـح!ميدالابراهيماجميهلبا)1(.افتضاحهيخشىاخلاقياازدواجااوتادهةماديةحاجات

بسنالنثحر؟اسمه!لكتبفي1!وكديلايوضيأرىبخط)2(ولكن!ا،شكروى(لفرديةبتجاربهتبدأالناضجا!ديب!ؤيا

63!اسنة81ع.اًلمجطةمجلة)3(.واًللنتطيورالنجدمود1ارخخطيوهذا،العصرلقضاياالنفاذالىاًلشجاربهذهحدودتتخطى
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علىوتحملناتخدعنافلنودلسطينالجزالرعنكتبتأؤاانهاوبحيث.بسيطلسببالتشا؟مفيمقرقةبغلسفةملتزما-اللعامةعصرهقضايأ

ميالقصوريتضحهناوعن.الذا.نيةتجربتهاتخطتبانهاالاعتقادولكنله.يدعواوالتفاؤلعلىيشجعماالمجتمعفييرىلاقدانههو

بامكانهاكانفقد،(بروهـءوسية)و(شيزجمية)الىتجاريها.نصنيفالعراقىشعراءمنرهينافلقد.بينهماالتفاعلانقطاعيعنيلاهدا

مواقفهاجاءتبينماء،الشزجميموقفهاخلالمنعصرهاتستوعبانيقربماوالقنوطالبسمنواحدةوتيرةعلىيضربظلمنالعاصرين

عصرها.الىذاها.نخطتانهاعلىتدللاباهتةضحلةالبروميتوسيةيوم.داتعئهايتخلىانالمحالمناناليئاخيلحتىضاماعئرينمن

للاخرين،بالغئاءتننزمانافظر؟نياعنيلا(هاربه)انهااقولنوصبزثورةيكونكأنالمجتمعف-يقعتعبراـهانلاانحدثالذيولكن

كانتسواء(المواجهة)ينماقضولكنه(الاكزام)يناقضلاهناكالهروبالسياسيالالتزامالىالمطلقوالرفضالتشا؟ممننقلهجدريةسياسية

وفي-.ثالرةءتفائلةاويائسةمضشائمةذاتخلالمنالمواج!ةهذء.المتفائ!ل

الشاعرؤ،ذا.الحيدريبلند!و!اجيكلبدعمنشاءرعنتختلف-لذايقترنانلاالثورةاواوتفاؤلانكيفلنايبيناخرمثالاولنضرب

مطلعفيالشعرجمتببدأانمنذيائسةمتشانمهبفلسفةملضزماظلفيوماتفاتلبايرونلشاعرا9انفالمعروف،الشاعرلعصرعميقةبر؟يا

هـذامعولكلنه،تموزمنعشرالرابعثورةقيامحتىميناتالادبمهمقدانهعلىدليلايكنلمهذاولكن،استقلالهالنيلاليوناقحرب

،وانماا)قمرجبالاد-ئاداوالسناخيوطعدالىيحصرفلمال!ئط؟مالشاعرحياةعلىتعردناانذلك.ايجابياموقفامنهوافخذعصره

يكتفلملانهمجتمعهفيالانسانمأولةعنءمادقةع!يقةنظرةأعثلىالىانضمحينبايرونبانالفولسوىالى-مودنالاوطبقتهالصاخه

شاعراييسلمقدمم،الاخردنوبينبينهالعميقةالفروقعلىبانتأكيدقضيةتعنيهتكنولم.لحياته6حديضعانيريدكاناليونانثورة

هـنيعبركانالنقيضعلىولكنه،بليدصهوفيانفلاقالى؟وللامسهتبنلمالتيلحياتهمثيرةنهاقيعنالبحتيعنيهكانماقدراليونان

المأس!،ةوعنبلمجتمعهفيالانسانمأساةعنالفرديةقجربتهخلال.المتتابعةالاثاراتمنسلسلةسوى

:قالالمليلجناذافهـو،الافسانيةعاشهااتياااطويلةالذيالموقفبنوعلاوشمورهابعمقهاتتحددالاديبر؟ياقيمة

رأبيعطيانهوالاد؟بمنننتظرهانلنايحقفالذي،اليهتفضي

كالعفلهاجى!بييصيح-اسيانالليلس!نفيواذ!)هذاعمققدروعلى."لخاصةدؤياهمنخلالعصرهفيعميقاشاملا

يؤهـدولم-وازمان،ريخللاوضكانلم-كانوااحر!يا-ح!مدوها.
.مطاهـباًلاديب..عصرهروحتمتيلمنلصيبه-ئحددوشموله"لرهي

الارضوت!صر-شيطانيهديكلوالناسمننحلم-ماضيهاالقيدهذا......ا
..!يتناقضلالعصرهالاديبودهم.مومعامنهيتحدلمولاعصرهيعهمبان

ترببمصماملاعةلحسلهولامع!،اقالبيصاخلغنامناعيهاوهذاتل،وقفغينهالمافيةيهاوابس.للأننشا؟ميمهدقدكمالهيمهدوقد.يسبقهولكنهالتفا؟لمع

..-ارلمانيفاشهد،نللانسالفرحيصنعانيجبالاديببانالقولاما

ابالخهيبقىلصعجين"!عويفبملوهمائتمنابجةنجألعاوغبطتهكبجموقفمحمدجمنقناعيإهالامرنهايةفيبالادب-!ديلاانواخشى..سطحيةمنهاكثرقولا

شاملةرؤولاعطاءالىتخطا!أوانمالتحرلضهالمحضهالذآبمةالحدوداللذيالفنشأ!دلكفيشأنه،المؤلمالواقعوتناسيالتهريحسوىالى

......باظ!،رالاجتماعيةالعقد؟رضاءعلىوالانجارالسذاجةمنبدافعيلح

ملب!ما!لهتصصدشعهأئمةلاملخلإلعفا؟ذةلمينطجصرولسىئلةلسإدالمجم!عهلتمشاؤعنمروضمعالميلودرامافلامفييحدثكما.والشرورالىليمنمتصلةسلسلةالحياة

اتافهة.العربية
.)،(للجماعيةالدا

جدف،لوشبكةادكماوااـ؟!طقي،نينزارلمعربئدمثلاقارناولو.انالملائكةناركعلىممكلرين!لافالمؤلف،الكتابالىالانونعود

هو(ال!سةانرغمالهمرروحتمثلىرىحو!ريرأسبهماالفرقاوالشقاءتعانلممترفةبرجواريةنازكان:قولهفيانرغمتحؤن

...-....استدرك!لما-حزنها،ولكنهعليهابانكارهرشيقدمماالنصباوالجوع

ا!ردكطالمج!معظرو!انحعاكانفاذا،لشعرهه،الرجميالمةلمعور-ألىرء!با!لاةهاوعدمالذاتقوقعةفيتسمرهاعليهاينر-في.رره

-هقامع-فننا،دتءاوريالمو!ة!يرتءذانشماعرلاىيتيحأصر1ا100
..-*-.أ.الجانباتخذنيخومعوكان.المجتمعيةلتجاربخوضلى..الاحر

شبمفيستمراوطوؤ،متصلةسكرة"لاقي،فينئمعردحىفيلمنلأركانقلتانيعلىاللهيحمدفهوولذا.لناز&فانسصرالمضاد
م!بمه!،للناعرروياايمةاطوفاناخيلالهذامننعحاندون.1001

.اانلارجووالي.المجتمصيةالتجارباعظمويأسهالغلامهارغمتسنوعب
ف!م!الىالمسؤولا!ئعاعرخلالهامنان؟ضفذيمكنخامامادةالا..

..ءلجسىالشاعراءتكافمنشخدانالسذاجةمنانقلتممااتضحقديكلن

حهيعمبهصر5الىيعدث!ب!فياباداي!ائافد.)5(!يهرأيواعطاعصرهحضارب!ةذاتاالذاتهذ.تكونلمحعد،ةصورهعلىداـكالاذاتهعلى

.:قوولمثلىابرا"فيمعتجرب!نهخلالمننازكنغنينجعلانالسذاجةمنفانوبالتاثي،كاملةموحلةتس!نوعب

كلاالحمودعصرميجمفلهقوليكان.الاخررءابالىا!فىاتتخلإهاعلىدليلاالجزائراوبفلسطين

شحبواهـءسوهعذئخمرلالاسحبه!مملمإهقولينموذجاحصنانعحرهافيالتأملتطيلانلهاتهيألونازكبامكان

الغلببهاينشهـنالاوليسا!اعرةهذهانحدثالذيولكن،ن!مهكماالالتزابملمعنىممتازا

!ضىفار!ولعنولاتخافيولابدلكوهي،الوهمعوالمفيوالتحليقوالتهومللهروبا-تسلمت

نصالشقااختبانلىاوالعصرمنغصاتمنهربتالرومانسيةانقوليصهعنتطبيقيامثلالناتضرب
مثلاتقولحينفهـي،الجميلةالوهمعوالمالىالعصرواقع

لماذانساءلانالسذاجةمنكان،وغيرهنزاربيننقارنفحينالسناخيوطونعدالروىفصيد4مال

وفلسطينبوحيردجميلةعنتب3اذاحمتىا!ضاليرنزارظلحبناءلىالرمالمنحدراتنش!د

مولهعةدوا!سةفيالتيولعاعلابلندكاسعوبمالالارةا!ه)؟(القمرجنالنرودصعدناانال!تحلم

لل!نثر.محداةعهنهواللابشراللانهايةعزلةفيونمرح

وآلنتضال،يهاسةاللسمنثنتلكونطابعدوهىأ"!كالجكليامنلاخذ)5(اتحقهامنبانتبررهاانتستطيعالكلماتهدهناركفولحين

الغيلايي1لنحيسوتمملقلىتهرببجتطدا!الى!يلفها،الللاححؤلو!ةفياالللنظرةلاالنيولكن.حقوهدا.لاخراولسببالاخريئتجاربغنيلا

انثنلنلنلاح!بيهـضكماالمرحاواكتثهدةعلىمفىاساتد4اواضلنيههبإ:ي!ايقالعبثعلىدليلاالاتعطيلاالنمودجهدامثلفيازهاانكارهيمكن

ميظمواًناللحديثهـ،الالسدانمأسماةيبريا.نألبخطناحثابلنكلهدليفيهواعطتعصرهااستوعبتانهاشحرهافيلرىملسنا.اللطقولي

منمريرةيهولخل!ا!ةناتية1لمست!منتخلؤلاوزدمنموىمهانلافلامالعصرهذاهواجهةمنهاربةكانت-اليداية--منذلانها،نساملادأيا

الأنكلي!بهةالأهـسلتقواطييةتنفمله!اتالقمر،جيالوارتيادالشاخيوظعداضحىالشاغلشغلهاانبحيث
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..بيئوالحياةالفنبيئبالتفرقةواناقرارنا.الشاملةالفنيةالدلالةفعلكمالقضاياناواستجابصوتنانزارسمعللقد:هان!غينلهصفقنا

ناويليكرينيهيقولكمايمكنلاالحياةفيالواقعيةوالاحداثالفنالىينفذاننزاردشتطيعلملماذا:نسألانعلبنط01واؤ،الولف

يقولالمؤلفانوالغريب.ألاشكالفارغةلعبةالفنيالعملانيضبم؟الجشىفيتجربتهخلالمنعصره

هكذا:محاولتهفيالئاقدينطلىحينتكونالخطيئةانعلى):ردعفيكما(الايداولوجية)كلمةاخافلاانيتعدمماكلمنويضج

منكانانعليهعاطفايعالجهثم؟ينتميايوالىالشاعرهذا!ومنالحديثالشعرنتصورانا!حكمنانبل،الكتابمؤلفات!!ه!

هوللاسفهذاولكئ(يخالفهكانان-عليهساخطااوالنأفدرأييفهمنىلانحاجةثمةيكنلم،اذاو.رسالةوبلاجيةايديولوبلا

بعدالسيابالمرحومعنقولكتبررفكيفوالا،الاخايهاحدثالذيلافالادب،سلاحيئمحضوالفنالادبوان،قائمالانحيازاناللكاتب

اهتزازاعتدءاقزتذانهاالانسانرايةابئ:الماركسيالاتجاهعنتخليهالحورقةهيوهذه.بهثرويطالادبيقرأمجتمعفيالاسلاحايكون

ناواللى،نفسهيناقضانحتىبعضالقصائدبهوادتبل،مثمميناالشميعبحبشهمن-ساخركاتبقالىكما-كانتك!رالفيوالمهـمةالبسيطة

وحددتالانسالياتجاههلهرسمتالتيالاولىقصائدهضدحتىيقفشيىعلىامثلةاحصيرصتولو.للالزامدعوان4الذمعظمن!سيها

(الكبارالانسانيينالشعراءمصا!فيووضعتهالانسانيةدسالته،الكلمةهذهلطالت-التخلفمراحلفيالادبجدوىلامنالادباء

الماركسيالاتجاهملنزماظلثوالسيابانالظنواغلب.158صواعمقهـ-حم!لمجتمعهاخلاصاالناساثدفيادبوجودهانحدملافنحن

لماالاخرالجانبعهىيقعجيكورياتهفيالسياصهجاءهانبحيثالقصةقمماحدىمنواحداعثالااضربانويكفي،تطويرهفيرغبة

وايميوستويلايليوتمركبةالىضمهولماايديولوجيتهالمؤلفناقثس:يقول(الرغيف)قصةفيالثوريوايةالرمبطل.الحديثةالعربية

ومايكوفسكيونيروداحكمتناظممركبةعنوابعدهباوندوعزرالوولوجدوهليوأمضاءاليهاانتميتجمعيةاجلمنمحليحكموااذااما)

المؤلفعندالاولىالمركبةشعراءانغرفنافاذا،(19ص)ولوركاهل(المرةضحكته(لىوعاد)!قصاند.وقصائدالمناشبربعضعلى

طبقةبلسانيتكلماليوتوان،(ا51ًص)والادبالفكرلرسالةخونةالدبوهنرئيسكنتلوانا؟القصمائدينظمشاعرالاعدامبتحق

سلامةيقولكما(كذا)الحديثالعحرمجابهةعنيعجزوهوالمحافطين....ساميياتعملكنتماذاوقلتلتابعتكنةلو....العرفي

الرجعيالناقد-الرجعيالثاعرهواليوتوان(ا58ًسا57ً)جموسىءصاهؤافياليس؟تضح*ينلالماذا!هاهاهاالقصاةهـ!اؤظمكنت

اليوتعن-راءماانعرفنا(158)يومعوضذاتثويسقالكماللناممىاذينواقولشطنطلق،السجئهذااتركانيجب...؟يضحك

انالمؤلفعرفناواذا.(مركبته)شعراءعلىاحدمعظمهاوكلهينسحبجوعا؟تموتونلماذاناسيا:الطريقعلىقارعةاودورهمعقرفييموتون

التمصبوان(7!ا)تشرمهلاحباليرفصعلىانهالشابعنيقول)6(.(منكميمتصبونهالذيالررقواحمواظالميكمواقتلواقومواقوموا

علىجنتبراقشانها)عن!فقالالشاعرمنالمالشمانةحدبهبلخالسضابلشعردراستهمين!رحظاننافوليعلييأخذالمؤلفولكن

القارىع!يصدقلاوقد-الو؟حدبالحر!قالانهو،19!اص(نفهامعانيها(اضيقفيالشالثرلايديولوجيةتبعاالشعرعلىالحكمتقديم)

النفسيةالشاعروازماتلايليوتالمتطاولةوالقراءةستويلايديتان)لاالتي؟لواضحةالعبادةهذهفي!للمةكلاعنيزلتماانيواقول

صبرهوقلة(كذا)الشاعر!دللعوشدة)8(ينبغيكما!الجلمالنياوحدمقيالامنهانتخذانتنكرولكنها،الأيهـلوجيةلدراسةش!ر

عاوناخرىظرو!معهذاكل..عرضيةتكونتكاداتيوحساسيهأو،الفن+الايديولوجيةهوالادبانوتنيبل،الشعرلدراسة

ناعرفناكلههذاعرفنااذا،254ص(الاخيرالانحرافهذاعلىشكريغاليالاستاذيقولكما-هووانما،اللشكليالأ(+المضمون

الاحكاممنينطاقممنهـت):فالحينتماما!(عمادقا)كانالمبنلفذاتالاديبمنعديدةعنامرتشابكجماع(5691ثاليكانون،العلوم)

استسلاماالكتابفيانققهبنللحفي!عة!جانباكنتواني،الجاهزةحاصل)ايسالفنيالعملوان،الادبيوالتراثالعالموموضوعية

الانانافشاناريدولست.والتعجلاللامسوولاالعاطفيللصخبمميزةخاصةلوعية،لشلالةلدلالتهانبل،المختلفةللدلالات(جمع

اتزانهوافقدها!لفاثارالذيفكل،مناقشتهالىبناحاجةلاماومصسادراصولمنالدلالاتهذ.انمنبالرغم،الدلأتبقيةءق

اتيالرؤيةتلكالاخرونتناساهالذيالاخرالجانبرأىالسيابان،المكثهوفدادمنثنودا،،ع!واديرسسف-دظيئ،و!ف11)6(

فكتبوسخطهحنقهاثارالذيالامر،وانحراهاارتداداالمؤلفيعتبرها65-63ص

اتقريرالىاقربكانلثئاالتعصبوكئاوةالانفعالضبابخلالمنعنا!ئكلال!هحيمتبونظالمصىصلاحا/للليممتورالرأش!منيبمايرغم)7(

فيالمولفيقولمايادرولست،اصث!يايالىمئهالسياسياء!لاقةغنيومنراق!فيملماينصللماللقهارىءاانئهـدنفلا،كلالمظحرن

يرقصوق!تدونخونةهمهلا!ركية"نتخلوااللذئاالادباءغرات؟الق!هلة)شاللبناهتطلهعدلىشدفحية!مون.يان،بببهتههماانيهمةا!ها

يعلنانئرلف6علىمناـهـعبانادر!ولكني،ثرمهم!!العلىمحف!و!نجيبكأت،ب!تةا!وانفيلللثلخصمية11هذهصهاخ(الإيهدة0

كتابتهـابعدالنظرميهايعيدلاانهالييخيلالتياراثعنتراجعهوكأن،صهياغخهافياكخولابدعطهعلهش!ه!يةقيضخميياقعي!كرد

قجنينانفسناوبنبيننابالخطمانعر!انمناق!لاو*ن..مطلقامنصىللماللقهارىءاانشلكث!لأ.اً!اقعنفتقلاهفيصا:دي!!انالفقرو

والمماطلة.ا!نادال!بر!يىالممفق1على4كهيةالاشهترااللاقنه!انؤادسجليالاايتلىالملاحظ!خاان

وا!طتقد!طفالبياتي،السيابعلىالظاهرةهدهتقعرولاالللمحميهالهببراعةي!تتوفنونقدوانهم،المفمدن(!أذى!)انلاجلكانت

والصبود(97صةلههدفاالانسانوتمجيدالانمساندلضزمانس!انيةهـاجسع)جهيدضوتخدمهةيخاالنفما"اقيب!ذا!ناندثغا

ور،احكامهتبنى(الطيبةةه!هوعلى،445ص(طبعربيثاس).الاداًب.شكليغدلي.ا/ن!دييتاالريىاالتقذفىا!شلخنراكليةا!مافمية

ا!عرفياتمرسهو!ر!االجديدبانعاتراووا!رلكةونازك.ا!قلددا3المضهـمونعنكث!يهبرايختلفلاههنماوالملضثم!ون(61!اثلني!لون

وقفهصنهاعفيقفف5الا،الباطنيهوا&ليعىواللاث!عوراـوورابحهثهاااللمكاشا!خالدلهر9الافكلللىانلماالإللفافلى!عاني)ءب*دالملململني

نازكوالاخرينبن!صاالتيالمقارناتانبل(138-131ص)طو!لة!همسىطءوييمالىااماا!الماعنىيلحيج!هيا،يسهمهدايت!اال!نارباو

ناولو.الحزنهذامناقشعةسوىمنهايقصدلم(ا66-ا53ص)ظصو-!كا!اوول!ولهول+!2ا!ادوالجا!حأمع!ولبدللأكلديزيئ

لقلناسواتعشرقبلحدتاللكنابفيفرأناهالذيووامنشيال!اداًرا!فيحمدثقهداكلاوايراثمةانىمهع5.(601وادب!د،ا:!هاني

السيماسة،عنالطويلةالادبلعزلةءتطرف!ملوردالريادةاخطاءانهازالواًطا!المالأ،الاخيوةالعالااالاسهتاذكتطابق!نلنيحفيكهماالافب!اه

الذابلآتجاربهديعزلالد"وانعلىيقبلالمؤلفانحدثالذيو*نا!سل،االىس!هـ!اافض!ميون!طءفلاذا،للخطث!مالمضصرتتلابعاايضلىون

الاوللىانكارالىعامدااخرجانبفياسياسةواجانبفيالحزينةغض.اًل!ا!امهيق!ممودالاسظذظاللمهضا!للنيتذ!.اللنغكبمكلاللدة

وربماب!ازمنا!تاصببالمأمهاركميمافيلىافهديابافىحطومكان)8(انعح،11!هـا*لأخيرع!ب!ددروانفيإفشااوخلفا!هتهلاب

!إم!بؤاعن!اولمابالهثعذلراصهجبلماا.ىأل!غلنيالغيهزي.ن!صجهذمسرةبل!خ(اللغدساحلامإ)لمحهطلاحما
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..هدامنتنأللاألننيالثألويةألملاحظاتبعصمعانثاتيةواقداح

(لمجتمع،فييلطئيراثوحيدلسةيل5هوالالتزامادبوكأن،التصنيف

والطبيعةبالحبالتغنياوزهرةوصفانالواضحمنيكنلموكأن

صمااعرأيروانفىء4وء مافنحن،السياسيالهجاءادبمنالمجتمعفيتأئيرااكنريكونفد

قصيدةينظمالذيالمشاعرلناهات):العقادالمرحوممعنقولنزال

المنامعباكبرلكالزعيمواناالىالمصريينالزهرةبهاينبواحدة

المحق!نمنلحنة/رالتنراف!ر،ءانالحياةوميا!عالمعشةمراتوأهنأالنهض،تواصدقالوطنية
تعيش.انتطيقولا،اضنسيقوأالحدائق.لحب..الزهرةتحباعة

.(والصغاروالجهلالفقرفي

.ل.قللأ**منها!لوسوىيكنلممنهاالغرضانلكنناب2فيالمقارنةءنقلت-2

الملاحظةهذعمناقشةتجنباؤلفاولكئ،المؤلفقراءاتعنالكشف

0001المتنبىديواز-ا!فهملاوالهوتعمرفاالمقالىنةمنينطلقالعلميلنقداانيفهمةيوراح

005اتفارضابن"-2بدلاولكن،الخلافموضعهوبالطبعهذاوليس.مقادنةبلاالنقد

،والابرصبنبد."-3اسماءحشرليستوانها،واصولاالساطمقارنةاىيعرفالمؤلفا!

004ا!تيزامرىء"4او،البيانبمععدوالطفولةللقريةأستهدركيحدثكما،ونصوص

05عنترة"5بيناضعانالقارمح!ليوليسمح.حاويخليللشعردراستهفي

006قسياتالر!-ىلن4اللير"6معنىعلىت!لالث!النماذجغراتبينمنتعلقبلانموذجايديه
...:فالالبياتيغربةعنحديثهمعرصففي،الكتابديالمقارنة

007ارطيزاعلبيرهـرإإ-8وبادو!اوثونراداودنتمةانما،ذلكد!وحيداالبياتيوليس)

53ادخنساء"بلواللهن!والفرنسيوالروسيالانكليزيالادبوفيالاسباليالاديب

03سا!ىاىبنزهر"-ا!والفادوالرحالةللجوابكثيرةامثلةالقديموالعربياليوناليوحى

53الذديانيالنادخة"اأعام،بشكلالوجوديوالادبسارترأدبفيذلكوينعكس.والمغرب

شخصية.اننلحظانبدولا.خاصبشكلايضاايليوتولدى
006زيدونابن"-12لدىتتشحص(اللامنتمي)ولسنكولنيسميهاكمااوالمغترب

0015يرحمديسصإ!13هـاوالقذ!.القدرعلىوالتمردوالعبثوارهروبيالقلقالوجوديين

للز!زفيالسبعقاتالمغلنثرح-0015!6ض(وكيركذاردكاموددىهي

006المعريالعلاءلايالزؤدهـط-16!ه!ةظاهرةوهي،الفنياوودحفيالغموضقضيةبقيت-3

0025آنبرا!صريآ!لاءلاجمماالازوميات-ا7.ولكئالفهمعنالقارىءعجزاوالتصيرعنالنقادبعجزدائماترتنظلا

0175برآنا!فرزدقدروان-ا8علىاناهرضفانا،واضعهذهنفيواضحالشيالفنيالمصطلحلان

1005الاعنذى"-91بوتجنووضوحهاالفكرةاختماريتظرانمصطلحايبتد؟منكل

005!جرنأوحما1!-2.صوركانتفلماذاوالا.والا-ننشهادالتمثيلعلىوالحرصالاطلاق

3ء.بثينة!ل."21صوربينماطويلةصوراوذكرياتهاالذاتبهواجىتمنيالتبمنازك

.ع!..جزانالرضىالثزه"-22؟العكسيحدثلمولماذا؟ويمف؟لماذا؟عريضالواقبي!نالشواء

025اوهـهـبنطرفة"-23؟وتثأبهايسشبعاختلاكها؟والمضامينشابهانالمؤلفادرىوما

008ربيعةأب!ونعمر)!-4؟قبلالاسئلةهذهنغمسهغلى4!ؤفطحهو*اثصورثو،فياخنلافا

005الانصارينابتبنحسان،)-25عن!بولاشاعوجاءواذا؟اثعريضالمطلقهـللحكمهذاالىينت!ان

0001المعتزالن"-26..صورهسكونفماذاالواقعيينجانبيلتزمولاهواجسهافيالذات

.؟!ماذاامعربعةاممدورة

0026انيحتر!بجهجزانإ!-27كتبتانمداليفاقولكإ،البياجعنملاحظاقطبشأناما-،

005العريلالن!اقالافترحمان)ء-!2جيلاجتاحتالنيالضميرازمةفيالنظرانعمواناالس!ابقمقالي

مفصلة:دراسةعنهابختوربما،.كبيرةمادةعنهاجمعتوقد،البيلالي

071الحليصممىنواسقينأأ-أل!الاخير،البياىديواتصدوربعد(االاداب)صفحاتلهاتتسعانارجو
0015

025الطائي!تم"-32روز)و(الدل)و(الكانب)فيلاخيرة5فصائد.مننشرمافلط

0002حزانلليازجمماالمتنيديوانح:-033انيالقولمنبدولا،البياتيمتكاملعنصورةيعصلا(اليوسف

.....-بالانحيازالمولفا!امفيمطلقاافكرلمكما،بالخجأنةالب!ياتياتهملم

007العرشيزيدشاعالدينلعرهيرلابهاجمهلأن-!ي!ان:المنطقهداافهملاوانا،كتابهبفيمةلهاعلاقةولامشكلتهفتلك
0001

0001ا!تاهيةاجمماديوان-36انفلتاذاواني.ضدنافانتعناالتراجعفيفكرتاومناتكنلم

003واتسموالالوردبخماعروةديوانا-37اتزامه،،خلفهاتيالاثارمنيعالياتاوتراجعهكبتيحاولالبي!لي
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