
.....جمص!!يرر!ث!-لللأولاب!.....ص!نت!!
وناقداعالمابمئدورالتعريفأولاتستهدفلدواتفيالائارتلكء.

م!*.ومثقفاصط!ر!م!عب11

))عترن!بأعبومعبتعبيرلساليليإلقدمحمد"باللتروصعلتهاالتقافةللقالعربعدركبكمالاحمدالدثنوربفلم

ت،،
ختامههويهمنيمافانالمقالبسطهاالتي:بالطريقةالنذةقضية

هذامنالدارسونيفيدءان-يمكنماذا.:قائلافيهالكاتبيسألبملىيوالقصصللشعرناقدايجدوليانتعؤدوا!قدالقراءليعذرلي

القديم؟3بالتراتاريخياألعربيةالئقافةصلةعناللعلميا"قالالرةهذهفيود!ي،اثوجمهبثافمبوني"الاداب".صفحاتعلى

الثقافةعلاقةعنتاريخيايبحثأنحاولأوبختانه!عر!فمنهفيهاالنظروجهاتانأعلمدراسلىفيحكمااودادسالهمأتقدم

علىجد!كثيرعذاان-المؤكدومن.القديمالانسانيبالتراثاللعربيةغير.الاراءوتشتجرحولهاالجطيدورأنبدلاثمومن،كاتختلف

علميانفسهاللفكرةعرضتتحصيلاكأباانعن!لا،هـقالالمقالبينالموزعةالدرال!اتهذ.أغلبعلىأثنيأنمستهلاأحبانني

مسشرقيز،وغيدمستشرقينالخاصةكتبفيكثرتارنجةو!قار!اتاخلاصيعلىتدلفهي.الادبيةالتاريخيةوالدواسةءلادبيوالنقد

-الموضوعتناولتالادبية"الدكتوداهرسائل"أنحلبأنالىدلملا!افةانيمكنلاممابعضهاانيتر2كنتوان،مثمرومجهودحقيقي

.العرضهذاالكلالبمننقبلأنالممكنمنىنور!د.بادو!ل!السهساءلتاننيوالحق.ا!قيقمفهومهافيالاربية؟لمقالةحيزلهيتسع

اجابتهذلكطىي!ل،يفعللمولكنه،جديدااضا!انهلوالتاردفيفيو!3أنيجبماهوهذاهل:الدراساتتلكقراءتنعقبنفسي

هنا.قيدنا.الذيالسرالطرحأنبعدبتسجيلهاتطوعاقي؟برالفكرالادبمجالات

الفرسعلىعالةانهمعن.يشاعماالعربعننفىانهيرىفهوشخصياأنااننيمنالرغمعلى،بالتاكيد"لا"الاجابةوكانت

.شءهذا،وفيهأوالهجريالثثيالقرنخلالالعلميةنهضتهمفيضالساىعنش!يختلفلابثعيءالماضيةالادابأعدادفيأسهمت

وهل،الاغريقبتراثالعربينتفعأقمنخجلورالتانيالشيءوأماأنالاحيانمنكثيرفيحرىالاديبانعلىيكلوهذا.الماضيالعدد

فييوضعأنينبعىانههو،يسوقهثالثشيءوثمة؟ذللكأحدزعم،تقنعهالتيبالصودةفكرءعرضيسبيلفيالادبيالمقالحدوديكسر

العربيةالعلومفيأثرتو؟لمنطقية-اننيالغلسقيةائعناصرا!انتقومأنجم!التيالفرولىيراعيأتالضروريمنليسانهيرىأو

والتفسير!والبلاغةالكلامسيمالاوبينانخمصةالعلممجالاتتجاوزلاالتياحاديميةالدراسةبين

ماعلىسنواتمنذالكمةو.استقرتفيهاالقولفئهذهوكلبسهولةيقبلالني-ذلكمعالدسم-المبسطالبحثأوالاثبيالمقال

فيمثلاالبهنيتيفنجيب.يسجلهأنيجبجديداعيدمحمدظنه0المثقفةيخرالمجالاتفي

فيالادبيةالحياة"كتلابيفيوأنا"العربيالشعرتاريخ"ثنابههغيرمنصط-خاصةبصفةالاداببهاأقصدلاعابرةكلمةهذه

والاجنبيةالعربيةالمصادرفيحدودبحثاالجانبهذاأشبعناالكومةعنعطيةفيكتابهايسهمن5أرجوولكني-احاديميالمجالفيتقرأشك

.*كتابهفيخليفويوسف"الهجريالثانيالقرننهايةالىالبصرةإ.يكونأنينبليوماكائنهومابينالتوفيق

بحوئهمافيبدويالرحمنوعيدحسينوطه،لناهيئتالتي***

أمينوأحمد،العربيبالفكراليونانياتبعلاقةاهتماومحافرالهما(6591يوليو،تموز-السابم)ك!الماضالعمدتضمئولقد

اللغويةالعربلعلومخاصةبصفةعرضواالمستشرفينمنكبيروفريقوجهةهوحيثمنالادبيالمقالفكرةفيهمالوفرتمندودعنمقالتين

أالعناءهذاكلففيم،شيئاتركوافماوالكلاميةوالدينيةشساءالعربيةالثقافةعنتاريخيةودراسة،انفعاليوموقفنظر

ولحماسنهلاجتهادهالكاتبغلىأثنيانالاأعلكفلاذلكومعالىبعضهامالنقديةأعمالوأربعة،علميامقالايسميهاانصاحبها

شبابه.حرارةمنيستمدهاالتيتدعمهالذيالانفعاليالنقدحدودعندبعضهاووقفشيئاالتاريخ

**،.الثقاقة

والحيويةالحركة"النويهيمحمدالدكنوردراسةالىوهثبولولاهما،لمندورعرضتااللتينالمقالتينأعني،ممدورمقالتاأما

هوحيثمنالنوبهيبالدكتورمعجبوأنا."الجاطبمالشعرفيلعبدالكريموثاليتهما،"الانسانمندور"بعنوانفيصلشكريللدثنور

الاكاديميينبعضعلىولاتهوكان،برنا!روباخةوصديقاشاذ-الاشهلاللافيهاماأجمل"الموتخىيلمعفرهظل"بعنوانغلاب

منكيرتحريرفياثرما،،الادبيالناق!ثقافة"كنابهضمنهااك!روقد.لراحل4الناقدحياةعنخاطفةبصووعليناتبخرلموانالموثر

دانما-يكشفمحاقراتهمنحيروفي،التقليدجميالمنهجربقةمنالارباءصورةفاكتملتالكريمعبدفتمابعضشكريالدكتوراستوقى

شعبرفيما.فعلعلى-يقدمكما،الادبيالعملفيطريفةزواياعنالماضيالجيلأساتنهبينعملاقاوقفالذىانثقفالاسعانمندوار

بهنشرقمااللتينمقالتيهيذكريزاللاالقارىءوأظن.ربيعةاببمبنعمروالسياسيةالادبيةرالهبالجاسالحرموهزوغيرهما،والعقادح!بمينطه

محدودةقلةالاغورهايسبرلمالقديم.الابفيأعماقا-بؤخرااًلاداب.العامالمحيطالىفيخرجبهيضيقحتىوالاجتماعية

الحسيةالحركةعنيتحدأيدينابيقالتيالدراسةهذءوفي.جدامجردالانحتىعنهاقدمطوكل،بعدتصرسلممندورحياةان.

بصفةسلمكأبيبنزهيرقصثداحدىفيأو،الجاهليالشعرفياحدىعلى"الاداب"تعليقأعجبنيولقد.وفاءوكلماتانطباعات

الجانبلهذاعرضواالدارسيئمنطائفةانمنالرغموعلى.خاصةللفنونالاعلىالمجلسيجمعبانفيهءنادتاذ،فيصلشركيافكار

وثقافته-التحليليباسلوبهفانه،ضيفشوقيالدكتورهؤلاءومنكانالتيوالاجتماعيةالسياسيةالافتتاحياتللككت!فيوالاداب

تذولىفيعادةعنهضسرالذياللقصوربسهولةييينالعميقةالفنيةبا!ارنفسهالمجلسيقومبأنأهابتكما،الصح!فييكتبهامندور

س77الصفحةعلىالتتمة-تناقشانعلىيمملأنوأضيف،موحدةطنعةفيالراحلآثارمجموعة
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الاحاى-يسمن(لواناالعباراته.تداخلويختميع.بأحديؤمنيعدلملانة

الحقيفيالعئاءتصورممااكثرالسيئمااعلاؤ،تخنحبهالتيالبدائية.-."لا.---لافيزرجبرخأ.--.!/.-

يقولفيماالوهجأوخسسىدائطوؤةتهناومن.ال!؟ادةداخليفي-?-ة-3--ج-3لألإ:،-ة---

بهينتقللموكنهمريرانطباعهان!جاشكالعنىتوىطلابتحرلةولولىالببديعبدال!نناحبهلم

*،*..

فيالحقعنظالغعطالعصمهليقصةاكيرمثلصسوسقخطبعك!ورلىسولقيلالقصةلعليوذ!دكتورأولاهاقصصاربعالماء!يعددهافي"الاداب"نشرت

....-.....-...مكاويا!ارعبدللدكتوروثانىتها"التفاهة"ممهاوالهيسادرسهيل

لابعوهدا.ساب!تحطيطعلىالمبنيهالواميبهالملاحظاتمنمجموء4ا!غيطانيجمالالسيدوثاثها"ارحوت!طنفييونى)والمها

يؤمنانه.والمعرفةاـلفكرحصافةغيركيا!تدفعةبرةالثط!بيعته........

وتفترضوالوقائعالاحداث--ركالتيهي!دهوالمباثىء.م!لمبادىءواسةهاقريطيألورللسيدورابعتها"منالشمالوناءرساله"سمهاو

لوقةءفاادريسسه!لعندأما.القصةفيهاتسععرالتي2ماتتالمنكلمنوالثالثةوالتاذية،للبنا!منالاولىوالقصة.."الولادةتتمولم"

...لهاالاقليمالىالاشارةانوات!د.سوريرامنوالرابعة،القاهرة

.والصوروالعباراتالالفاظ!،بعيجزمالذيهو.اًلقهعصهذهمنكلعنهصدرتالذيبالمناخيتعلقفيمادلالتها

القصبصة:القصةمننوعينتفسيرفيهامةنقطةأعتعدفيمخاهذه.....ا.

الاولىترممد.الموقفذاتالوحوديةوالقصةالازط،عةإقعةا!الذيالعصرثمارمنثمرءجميعاالعصصهدهنميشكولا

....ا-..ا--.ا00.0ا.000.0و!تهحياةفينلقاةالذيالمنتذلكفيهانلمحولذاـفي.ميهنعيش

لمىلمجومبملتةلصعجاسنماامىلىلا-أليبسرتي!كعمبمالمذهمىلنلقاعدكدللتةاسك-واللهدوءمصوحاطويلاأمداظلت؟لتيالربوعبينالأ"أم

..0001.--..قلبمننفسهالعنتهذايشيعأنأيضاالكاتبويريد.والاسننتباب

علىالمبنبمالعمللاولىالقصةتقر.الظرو!معتجاوب141)تصرف000!....

فيالمبدأ.مبداكلينكلااذيالعملاكأنيةاللقصةوتقرالمبدامنويوجزتاللقطمنو!شصر!لاس!لوبهمنيعهدولذللك.العارىء

بالفعل.دجريالذىالحدثءأ!يمة!ىاـثاذ4ااـةهولاعندأحي،ناباهـرةتحسختىالمواقفبينالهواصلويلغيالاشارات

...-أنتباهكيشغلكيمامضضعلىأسلوبهتتايعيانيلزمكوهو.المتابعة

ب!ناهاالتفاهةنعرفانادريست!لىقصةمطالعةقهبلورءب.النفسيو؟لعنتالقويالانتسباععليكيفرضوكيما

الحلاوة!ملهيكن)ـ!ماهياـطعامافيال!فاهة.القاموسيالعردجماولكنها.الارهاقمنقل!بلءيراًلى.هذها*ءأبةطريقهتؤديوقد

ونهل!لولهبالكالقصةلمال!سبلسلعاصعهصمينلتعمير،لف.ل!خرىاهقصصلاوسالمرلمماهذهتفسح.الرقياءعيورمنالافلاتفرصةاحياناللكلالبتتيج

-....-لو.رمضالقارىءالىليتقلالكابامامكثيرةأفرصهالسردفيالطريقة
!كرىحوالىنشيرناحيةمنوهـب.!صهعغتلاكلشرق!ا-ا1

...-...بعضالقادىءالىينقلانلكلالببعتطيعبأخ.لخفيهلاحاسيس

يمكنثلاجمحاقوطررلعمنالىلحوعرلف!رهآوبع!رسال!امليلكاتبافنجرألرواللحقةلضلمك.ال!ادىءالعاديالاسلوبفيابرارهاعلىيجرؤلاالتيالرسائل

......"...هذاالىقصدالذيالغيطانيجمالؤصةمنعرضيمامثلاوسأضرب

.القصيرةالقصةروايةئيءصرفيلس!ة?.....ا.-
.،ثريباسلوبتتوالىعباراتهبداتخيندصتهعصونكل!صد

قصةمعالتقاربهذااسرارأحدهوالادبيااـكاتبوأسلمباًلصحف....المدارس..المطر..اللفوارع:فال.كقرةاـخرفي

نامنأديبايكونانالىأميلاـنه.بمصخرلرثخن،!اوالث4يخاتالعشرحتىالقارىءيشغلوأن،تالاحساسيكومانبذلكواراد...الخ

الىمنهاألاديبقصةالىأقربادريسلىهيلقصة.كاتبايكون....العبيدا!مييدءص-ةفانظرةخلالالاقيولهماالىتشبهلا

الاجساسمنالمعامر4ئيالرواالاسخكالخيلخقخوالتولكنه.ا!لالبقصة.وتصمدتصمد..العبيدالعبيد..أنيهمني

يجلسرجلالقصصيهفالخثصخصي!ة.االاولىسطورهمنذلذنبباجمالقصةهيهذه.القصةهذهعنبالحديختاذنولابدأ

منضسدهخالىنفسههوويجلسالسيداتعليهتمرددحديتبمقهىالكاتبفيهااستخمموفد.الشمالمنمتاةرلسالهواسمهاالغيطاني

المئس!أءاحدىفجاةفن!ثم.!،وإكتبأوراقهاليهايسنديمصعميهموسىسلامة!لانمامتابعةحاوركما؟لتألريالتنقي!اسلوب

يرويكما-المفافيةهذهانفيريبولا،تعرفهوهي.طفلاهاومعهاانهامنالرغمعلىناجحةعمومهافيوالقصة.التلغرافيالاسلوب

وجنتيها.علىالحمرةتلكنبعتهناومن.أحريهاقدالاديبا،ؤللفلفجاالانطباعويثير؟اتجربةامستوىالىيرتفعلمفجانطباع

اا!!نعلىوأءبميقولميمضيالكاتببببقظانيلبتولاعملتضخمالتيالوجدانيةالمشاعرمنودفاعادافقاقويااحساسا

تراهقدازهافيثكمنظلخامرهالوالمعوىهداتقصد؟أنتءأ.القاوىءلدىالاجواءنفستثيرقلماولكنها.نفسهنظرفيالكلالب

هذامحيلحضورهالذنبيشبهما4ساسالاصالىوانت!ى.هنما.الحقةالتجربة!ونتقفالنيادا!ئاكلفيظاهرعيبوهو

المكان.
الىشير5أرقبلاقصةاهدهعنالكلامفيسخمرأنأودولا

نفسهاالكتابةفرضتهناأو.الكاتبفكلةظلالبزعخهنأالتاليةالصفحةفيالقصةقلبفجاء.صفحاتهاتركيبفيوقعخط

المشكلةاندلك.اد%عاالتأولبقيوانالمؤلفعلىالفكريبجوهامتابعةالقارىءعلىيغسدفدممانهايتها!هابر،ءتالتيللصفحة

ظروففييعيشونممنالكثيرونيحياهانجربةفياى.اسه،تكمنهوبهامرلاوضاعصورةيخطأنسأءقدالكماتبولعل.موضوعها

وهذه.متفاوتةونفسيةعقليةظروففياومضطربةاجقماعيةيرتفعلمولكنه.موضوععلى!علاعثرانهشكولا.صحبهودض

وعاش.-بالزواجيتتهيلاالذيأ!اطفيالتقاربتجربةهياننجربةشأ!كةكانتهناومن.القصصيةالض!ربةمستوىالىبالموضوع

ناالكاتبويحاول.العربيةالبلادابناءمنالافاتبربةا!فءانطئمريباتنف!البلادةعاىتغ!انهغير.بليدةمتابعةلهاالقارىء

المجتمعظروفعليهاتعرضهلماترضخلانها،ةالفتعلىاتبعةابعضيلقىألانطباعفجاجةعلىوتغلب.القارىءعرخاـلازخباهعتيفزضالذي

المعاشلاموروتنساقالظروفتقاوملااًنها.ؤيهنعيشالذيوبنالقيودواسرالحريةبينالمشناقضعةابدرالكببكهةاًلصورةب!ذه

تواعدهلمممئ.الزواجءلميهاوتفرضحولهامن؟-ريالتيالعادية.الساطعالنورووهجالثلجبياضببو...والشوبال!سمال

.والزواجالوفاءعلى.منهالرغمعلىالغيطانيجماليد.فيالقصةنجحتوهكذا

-78الصقحةعلىالت!نمة-احدالىبهايبعثدمشكوىانها.أدكليانجاصأدهايريدكانفما
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أصاحعاظللثىنتظرللصجىحداركطرلاطيوجائثنقرخاليىوقي"علىالانقرأ!ض!1!إد1

للريحوعدوت،"يا"السوداءبي،رفيرف!ت..ا.----ا-ا

البيتل!مةالرياخ4مزوصنيفه!حسنءأهواللدثنوربقلم

.ء"شهنلأشثءلاافن*،*

هجدلانلامئأهعلمننل4نلنجرعيعد؟سحأنالننلدمإينطهومئهإعا"نلاداب"مجلظمنالاثئير(لحددقصنئدلراءةمنانمهمهدندما

والاسلوبالياهتةلصور2والضلما،رتناؤوألا-،هؤلاثاعركما-ئ!شوما":يننحدىلشاعرالقديمالعوبر،ارأؤ!قوللفوراءلىتمذكرت

،شيءلأاد،أنتظرأظل،أجابلا"الابن!أراللنته!يدا!وربى/رياكصاعرانهـذاععنى."؟الص!يوفييقباهللمادابدرهمكتصعع

وئنمن؟الخونءنلاالنهويندذنيدنحدنيحمإنءوأقنعطنءيإأهب"أشيالابهينفعمإديمنبإبإدونو،نكراء،بناؤنننئإسديكنبولاللناسيكنب

اانيئربطنمإسنمارددمالىيرجبننلذيونلغدومتعاطداديالطننءعنعاونالمنطدواؤنبمنوليس،عجدرينبعئوبونعبإنعردمعنتعبيراالتاعر

على-الرسالةالىالشرير"نفاتزع:ءثلفي-العروضياخطو.االقصا!علىالغالبةاهـمةانواًلحق.ءقيملكلتضسيرايختلقان

دسالةالشاعرقرأولو.ومضمونهاشكلهافيالفصيدةاتلاؤطالقارىءمنهيخرجيكادلااللذينغلاقوالاسالئديدم،الغموض!ى

رمإأئمن.او"نرومننالرئيسالىعصرئيأأبمن"(لشرفا؟انعبدالرحدنتجئربننالىتضنلدامئععرهوالنبعربظكانرإوادأ.بطائببإالمتطصص

دنفيئنفالرسن)وبذنءنننعرف،عذويتؤنتهنلىربيعهأبائبنعمردذانطثرانالمؤطددمن،للحينئمفهوعنننعميئوفياثردنلهاف!بطون

اانئن"سلاعن)ءطلبأوالليإوانيغرينالابحيتالغنانيةالطصيدةبناءامعهيدورانبرعدنلقنرىءمنديطرجوانين،.وصيئنيحإيئئلاالربعر

الرسالة.خامعلىيوشكبانهليوحبمومراتمرةكررفا-.تنديداعياءبحالةعفعلادورانا

يوسفوسعديصادقفرجحولهيحومقلتكماالمفصموننفسالاميركيالناقدقولالشبابمنالشمعراءبعضقرأوربما
..ء..*أ"!ووحكن قصيدهفي-العروضيوالخطالشجربةاكنمالوعدمالغهوضدهفسالمعاصرالشعربه-تسماد!ذيا)مموضءن

نثع!دلطمنالابينمإانمبإ"الئلودحنلظوفي":يرددحينصندهنفرعدمهمألىيرعانالقمويرمننودنىنئلدونيلنمماولطنه،عامظبصوو

اكن،العروضيظءلاخطنءدذعمطسعدهنقكئدلسنهنونن-ينبعالرللوئنالقهليةفي(لبنماهئثونحيكمئلانلأدتكنمؤكلابيإالنجربة

تثيئإالرحعىنإعلهع،يقولكمااـنحنرفيأهـواداالنيألصدعطمثننيحهاالهرهنهذامنوأنئد،دانمهمدجددهووقئأ.نهاىؤهوئزما،الاولى

الثنندريسن!ودهإوود.عنيهاالحالنرإالعوبنءأنصاهنرمإالاأدلتنعناننامنالرطمعلى-يوسهنوسعدبنصادهئودرععيدفوازقصنئد

يبطىأنينبوكإلاالاسننهطهـنبئهذنولكنتمئربمنهمفهويإنإعمفنالاسطودةقمويذولطن.هوسهنلسعدكنالرليعاةرؤعرمنكنيراراءلتعودعأاد

العضويالالتحاميمنعس!كبجداراتجه-سعديصنعكما-ناشزاافنجربةاخنطرعدمالىيرجء،الاخيرةقصائلح!مفيايشعراءعؤلاء

فئإاسطورتهمإاخمإهنبذاثاطإرقدانميإاعرولعئن.لنغكإدل-المداعراياعيكهونلني-انننئذي!نأذ*بهااازرنيالمئننيبوصدأ

الذيالتمزقيمنعلمالاحساسهذاولكن،مسمملةؤمرةهياًلتجربةاختمارلعدمالحتميةوالنتيجة.القضيةأسسارالى

.الهؤإدةءأنمه.النهامعفيالعئإيؤإوانطموتمانعؤلويرةحدلالووتمزينانتتتت

انامل"وعنواهعا"لصنةأبوابراهيممحمد"قصيدتيعناماالاونةفيغابهاللذيالحراثعرمناللونهذايدفمضأوقد

فيهمانلمسفلا(الميناءفي)وعنوانها"برهومابراهيم"و"ا!جليد،كلهالحرالمئععرتقويمافادةالى-وشكلهبرمضمونه-الاخيرة

والصياغةاننفككفيهمانجدوانما،الاولىالقصأئدطبعالذىالغموضهذاا!أحماأهمانقلنا.جديدمنبهأتىماحقي!قةعنوافنسماؤل

المثلاستخداممنسنةأبوابراهيممحمدأكثرفقد،قر!يةاوأماصهالمجالوانفساحبس!هولةاتحركاامكانيةهو،للشاعراللون

تداولطولمنالابتالت"ـغبارينفضانيس!تطعلمولكنه،اكصعييأغلالأوبرتابةمحددنغممنقيددون،رفةاكثرصورةفيللتعبمير

35القصيدةتفككالىادىمابقدرالمثليصمفهولمم،الاسشعمال.يؤدىأنينبغيكماالمضموناداءعنفتعوقهيت!صيم!اقوا!من

:يقولحينالامثلة-والينتيج!ذكرتانحقنامنواصبح،كبيرةأصبحتالشاعرا!انيةانهدامعنى

منبئننانصطاءادنمإولنطنسطمنمبإلطفي-حصادناولطن.حيطوبنجارؤمإجديدةبمكإنميننطأللب

النصطيةئوحددنتهإيدلانالرديحإور؟لمهنمونعهئددئئرةإمند3برئلاالعئنبفي-الادبي!ومعلانناارقى

طرئأينفيتمرانمإذمنالرفسيولهإعندوادا.انحدبإثأللعصهئانسننب!نئسخدنئمنالبئنعريعننهأدافايراسن

الططيععننأتانبالذعهتلتظمئواررماةاحهنايةاتلسهئ4نئإدعوننلاانن!منءالإىئهذنعالىودالكرببنأعمإكان

وانما،القصيدةتفككالىأدىالذيهووص!هالمت!لو)يسمرحلةفيؤنرنحقيقيهمعاناةدون"جاربهنج!بالناوما،ةالغربي

هذءعلىالشاعر.ير!يهاانحاولاتنيالوعا!مسوح!هتعاوفهذاعلىالامرهذايقتصر-ولا؟والبناءوالت!حرراكضالسماتهاأبرز

فيليسالدفء،مدفأةليسءالد!":يردداخذحينالنتي!جةوتتقاذف،سوىكماالمهثمةالاطرالىيعدوهونكنه،المكررالمضمون

كلهاوالقصيدة."قلوبناديالدفء،اللفاءمودةفيالدفطء،الغطاءوبناءالاصساسبحرارةيرتعشلموادفياللعروضيةالاخطاءكلهذلن

.خةنابفيبهننرتهإنرقظعنمينرورلتئإربظترند،تهنعيها.منبالرطململاضات4وتئك.العؤإويطوحدتهتتكامللم

نتنونننمر،ولنلنمن"بودوتنابرنديم"لصردلفيونلدس.الؤنمإانصدقننعدازالىالاحياننطنبفي

:يقولحينخاصة،الخطباءمواقفالعامةخطوطهاميظريخيهالتيهرحلةعنيتحدث(رسالتان)في"عيددواز)ءذاهومها

اننئنوتنئإئنهئينفيفنممئريعوافالدعمنوسرنطرر-دذا-الحداإئهالعصرانسننهطوتذها(لدرننلكئنئعوالاممن

دنهاكإولانلطيهإوادلقمئنطثرلدىطانمعمننهيركمن،ليطاللظالئصنئدارئبإفيالموءون

نلاددنءوندئإ-نلذئظنهسمرانندفمهع":اإرددحيناللنرؤهءئيهاهنددبرىنيكميبدأ-ةلمعنصربإنالنعسعرنء

فيالاحساسحرارةفخمدتكعلاالغيث"ا؟رلق"وكأن!اعلىومر.الش!راأظللوكدتوالفرحالموتبجنالنهـريصوك

اولضيةالاحداثتصوخانينبغياك،ريخيةفالقصيدة.!ةالقص."انهمراؤ!ان(وجمسأظلوالسحابكحلكعليوالدواةاثوسادة

نننظرثطنلريرهانظمننلاحدنينننظمانلامإدهدانفسيرننطسمإهنوأننلرسهناناإنبلمئلاموحيوانلعنليواكنهرطئنالكلمهننالوابإهإومن

فيالصبسورعبدصلاحقصيدةالشاعرقبرهولو.النليمحىحتىحينالوقفبروعةيوحيلاالملغؤن!تهويمهذنولكن،منطلينلينسن

-97اليصضعلىالتتمة:الشاعرويس!نمر.خضبتهاحتىالوسادةءلىالعبرةانداحت
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فاننا،القريباللسهلالتناولعلىمعانيهاستغلاىأوخليل!

التصديلحيكطولهصوسايحهالغونكلاهماإلبد!لعيدبن!يعرطرأ-11يععالممفحةالمنشوتتمة-

أعماىعيلكس!سبيلفيمطاعلحملهالدىالح!!لفداحه

ويستنز!يفكروكلاهما،واحدصعيدعلىوالكالبالشاعركلا

الزمئية.المعاناةرموزاستكناهفيوأسلوبللزمن

كثيرعنيثمر-تلثوالملابسات-الم!فيهذاانفيشكولافحسبالنظمولافحسبالهطريقعنلاوفهمه،الجاهليالشعر

طاخ"تأملات"بعد"الجوعبيادر"انهذهواية،نشتهيمماوهيالصثيحةالفنيةالوسيلةطريخ!عنا!ولالمحلوفيكذلكوانما

رموزهانستغتيانالسهلمنأصبحكمااليناقرباأكثرأصنحتالرويةتتحددالتياللعاطفةيقدآا!طارهذاوفي.والنغمالايقاع

والحرية.الجرأةمنكثيربشيءاستفتيتالتيدهي،الرويةهذ.تقبلمدىفيفيصللانها،خلاالامنالشعرية

الثلاثالقصائداًنخلدهفي.ليدوريكنبماأحإانوالحقيقة-السانيةعنهنايتحم!ءالكاتب-*جهلتاأساسعلىتلفتناقد

ناسيمالا،واحداكلاعونأنيمكناليهاجزئتاقي!وراتهافصذلكومع،فنمنفيهايماالاالقديمالبدويتلقتلاولكئها

عاميبينالمجموعةهذهنظمت"العبارةبتلكيمهرهانفسهالشاعررفضناأنفرضواذا.هوبعاطفتهونقبلهامعهنتجاوبأظالضروري

هذاالىرقار!ويوصراقتهمطاعجدو!كن،"6491و6191فيالشاعرقدمهااقيالدقيقةالتفصيلاتهذهتفيدنافكم،ذلك

،،الكهف"فقصيدتا.معقدهسيمفونيةانهالىوانتهياالكل!والتغمالفعلمعتمداالمسهبوصفه

الميلادحولمصيريةمناقشاتمنفيهمامابكل"الشاطىءجنية"وبيئناالشقةبمدتالتىالحياةبهذ.الفناتزيدالمعرفةمنكثيرا

!اليستاالديونيزوسيةأبعادهماء-وبكلوالعقموالاخصابوالنضج،القديمأدبناقيممنكثيرعلىأيدينانضعالزيادةوبتلك،وبي!نها

لعازر"وسماهاالديوانمعظمشغلتالتيالتالتةلقصيدتهمفتتحاالذيلحيوانعرضهفيسيمالابهذاالنويهيالدكمورنادىوطالما

نقسه.حاويخليللتجادبمفتاحاتقديرأقلعلىهماأو"6291عامبعلمالاستعاشةالىمحتاجونانناوفرر،اللجاهليالشعرديظهر

التالثةالقصيدهتلكيقدمصاحبهانيرىالديوانوقارىءوالضبعوالفرسالناقةالىالجاهلييننظرةلتعمقالحديثالحيوان

بمد-منهاينئيكادلاانهغير،الانفصالبفاجعةيربطهبتقديم.والزواحفالخيوانضروبوسالروآلثعابينوالورل

يعودخي!را!فقدلمولتملىفيهفيفأعوكمالحدلوالذحبىسريجممىيماطلهلحملطوللمع!البحثهفيالنويهيالدكثورمنهجعلىذللكبمدلياعتراضولا

....غناءكلميهلانالدارلبمينكليصطنعهأنارجوأنابل

الصعيدعلى-الانهزاميةهذ.يرفضصفديمطاحانالا؟به

وبهذاالعصرعلىالشهادةأعلنالشاعرانتاملاتهفيويقرر-العربي،*،

ننسولا،الحضارةوجدانداخلالاساسيةوظيفتهالل!لمةيعيدالاعلانوهو"الجحوجمطالمهجرشعرفيانسانيةجوانب"الىننتقلثم

حيثمنللانسانيةقيمتاريخيبتعريفاستهلتهامريدنلعزيزةدراسة

المحبةفاعدةعلىالساميالكاملبالانسانالمختصالفعلتعاطبمانها

!شعراءالىانطلقتالنقطةهذ.ومن.والسلاموالرحمةوالحنان

هزيتوقنظيرالكبيرالاديببتعريفاحتفلتانبعداللجنوبيالمهجر

!ناوو4ر!ح5اشيالتاريخيالتعريفمنتفصيلاأكثرأوأشملوكان،للانسانية

.....الالواناختلافعلىواحدالانسانبانالمطلقالشعودوقوامهقدمنا

الاخرين.اسعاديستهدففهوولهذاوالاوطانوالسلالات

هاجرواالذينشمربعضمريدنعزيزةاستفتتهذاضوءوفي

فيهانتبينأنيمكنمدرسيةبطريقةالعربمنالجنوبيةاميركاالى

ؤ!واىاهكتهلآقضائلعلىالبشرتجمعالتيالمشتركةالعامةالسماتجانب:جانبين

التي.السماتوجانب،والمحبةوالبللذالجودو(لحقكالعدليعينها

للشعوريتسعمامنهايكنوانالداخلمنا!سرةمحيطفيالاتظهرلا

البشر.جميعمعبالتعاطف

التبمالتصنيفعمليةهوءال!راسةهذهفيماأهمانرأ-!و

لكتقدمالخيراتجوهراكتشافومحاولةالتعليقوأما.مريدنعزيزةبهافامت

هذاتفردحيثعنبهنفيدقدماالىوصولهاوأماللشعراءالفنية

فتلك،التطبيقفيالتحليلأسلوبواماغير.عنيميزهبماالشعير

..001!ايظهرلكتابم!ثروحانهانتصوركناوان،الدراسةعنهاقصرتأمور
لعربيهلكمبحسن!ظهرلكنابللخيصأو

**،

عددفيالموجودتينالنقديتيئالدراستيناحدىالىهذاوادع

والمنفعةالمتعةلكتوفرالتيقارثيشغلالن!امالهالقاصصفديلمطاعانها.اًلماضيالاداب

يوجههاالتيبنظراتهيتعبهاللميبلورحابتها.،فكرتهبدمقدائما

الجوع"بيادر"بهاخصالتيادراسةوهذ..الموجودالىنافنظ

،تأملاتمجردانهايدعياويتواضعحاوجمماخليلالشاعراعمالاخر

-..--،،صعوبة"بنسلمانعليناكاقواذا.متطملرصيئبناءانهامع
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الزمنانالىوأشارباللهـافة"الكهف"الاولىالقصيدةفياهتمانه

-12ارصو2ءعلى"ريشورتنمة-،الدلحاعهذا.متلالىطحةفيحاويخليلالشاعر.اننظنو. .-+الدشبفبسل01!..ايداصالحطههوالحى

!الحياةالمسمحواعادة،ا!نجيل*كلو!اكمالعازرحكايةعلىيتكىءمهو

كان"الوحدةكانتوكذلمكنقائص4ـ،بكلبعثها!لعنيتكنلماليه

ا-وانحرافوزفيمرضمنالماضيشبجيحملتمتعندمافيهاماكل
الذيالرجللدىالذلبمعنىيكتمفناللكانبيليثلا.و....ا..

اكبالحاسمةاا!رةفيعداا.بمااوعداهلمني!!للكيعمنتقجرانالممكنمنوكان-اثوتقيلالحياةملامحمهذه-ودهازيه

.*...الممكئمنكانكماتماما،والنماءالخصبمنمزيدعلىالامةطاقات

هوويعود.لاحيتهمنلامبادرةجم!وتنطالهـديهااشارةأيةميهاتنوقعوقعتانللنثتماالطرثةانالا،امتلاءاكثرحياةلعازر3يباان

الالممعنىالكاتبيستشعروهنا.فاتلمافطسىهيولعودفيندم.-

الطفلىفهذا.الدممنهويسيلأنفهعلىيقعحينالطفللصراخ!كيانهفيبالوتيمشيكان"الوحد!لعانر"نوظهر

مسيالاصيلالمعنىيننئوهنا.ابنهيكونانيمكنكاننفسهسأدب!انقداليستاهامنالرغمعلى-صفديمطاحدراسةان

نايمكنكانجميعاالناسابناءانالمرءيتصورحينباللذنبالاحاسالشاعرقدرمنينقصهذااناظنو!،الجىبيادرلمهمجدامفيدة

حاولتوالتيقميصهعلىبقيتارت!ا!مونقطة.أولاد.يكلنواالع!ءواباتماماباوخذواثقافتهـ-عمقتالذينالعربشعرائناككل

فيتتمعلعميقة"شاةذكوىالاليستبمنديلهاتمحوهاانالسيدة.منالاضواءكتيراأعمالهمعلىيلقيمنالىيحتاجون-لهمنموذجين

الناسعن-سفعوانحقهحقذيكليوفيانعنالانسانعجز-!ه*!ه

والالم.الشقاءمعنىبعنوانجعلهحافظلصبريموضوعينقدبتقديه!وهختنم

الىالكا.نبالشارحينكصدىالقصةفي!راخرمعنىو!أربسبوتوفيقمعيناثأعربهـذاويعني،"شاعرقلبفيفلسطين"
للاسفوانا."القلبفيملسطين"،ديوانهمؤخرااءمدرالذكي

احيانالمكأتكئشيلر"كلحيا!صيكماينموفقدنهاهومولجعإمعهافيفراماابالخأنجرأصدقاليمناحديدفي"جدهولم،الديوانأطهـبعد-علىلمالننعديد

أحياناالضروريمنانههوالارضهذ.علىفعلاالغريبولكنفيللديوانحامظصبرينقدعنكلا!ييكونثمومن،منهلاخطفه

.قىاراًوواذ.يقالكمامحللا

فييوزسعنم!اويالغفارعدكنمهاالتير،!مةدلت،فيومناالقضايابعضفياللكاتبساجعةالىحاجةفيأرالياننيعلى

...هنأكدامماانه-سىفهو،نقدهتضاعيففيطر-هاالتءالعامة

-يخنعلقم!يماقراراقم!نهمنالفتىيتخذانيجبكان.الحول!بطنوهـطينؤكبةمستوىالىادتفعت-الشعرغير-ادبيةالواء

التحرلدطالعتحملتطلقصةككلهذهقصتهولكن.الظالمالد.
-..001ابووقد،المستوىهذاالىمعينشععريرتفعأنبدقلا(18صفحة)

الغفاورلذمكايمكنمظ!!هرالعالحياله.(ميعلىصوقصعصلعإعدائسمم!ديمسةوتخلومنالنعامكانياتلتفاوتمنيتهاللشيئينبينالصلةانعنهغاب

الهادى:مظهرهيقاومىئماويولوليصرغلكيالتجريدنحويننىانهالجانباكتشافعلىالشاعرقدرةهو-اساساالمعولولانناحية

الرميق.-.المأساةمنالوجدالي

الكفر0الشيءمكاويالغفارعمدقصص"العاديةفوق"7!فو-عضالمغتعبينايديبرفعيطالب.عنمعاالشاعران-سىكذلك

متصواللدرس.دصلاليدرلاتشهان!،ءسوقلاولا.*رةهافمئخبزا!يوله!سنبلةحقلهمنيحصدلملاله-بلاره
-.كونانيريدفكيف(02صفحة)ساذجةمبرراتيقدم-بلاده

فحماصائروالمعلم.كتد.منحان!يةغرفةوالفصلدادوينية
...بطربالمقولاتفصائرهزحمةاخرموضعفيعليهيعتبوهوالمبردات

.والعويلمنهاللسطورذلكررلاخهللب!تتئرلايعلو!تايقورنخيييمامتلمىادلمميةوالروبة-ا!عريةاد؟يةبينيرفرقلاذلد-!لماذاوهـح؟الفكرية

الىحينا!لىحينمنالمرءويأوي.حنزولينابوت.ميكلئهالمرءيظلالىالشاعريحيلن5.يكنىلا5؟العمقأوبالسذاجةيحكمانقبلى

وانمايسندالحاؤهـ!.الحائطميلاكتشافيلبث!ولكنهحائط؟فيهاومنبلادهوكلأرضهليتذكرقمحهسنابلمنواحدةسنبلة

.الاسوارواعلاءالسدخلقدييشارك!يكنىأظن

...قصيدةالااللديوانفييجدلابأنهاقرارهمعرضوفيوهخيرا

يكتشفاهوكطنهيويبدولووفرلسببيغثسللورمملنفسلحظهلدوميلادعندولكنهلحظةمنأ!)مسشقاةحقيقيةشعريؤبأبعادالتجربةم!يهاتفيضواحدة

الىنه!يقادو.الليلأثناءالحرسنظر.رجالفيمريبايبدواوقصيدةبهاتعرضاتط"الطريقة"قضنيةيناقشالتجربةغنى

يتننهلوويودألسنواتاحدىفيفيهاءولدالتبمالساعةقبلالمخؤالنثريودقيانالامكانفيدامماانهويرى(21ص)المرسلالشعر

اًلشرفييقتادهحيثالىيمضيوعندما.جديدمنلميلاد.اثناءهاووضوحاايجازااكثربصورةذلككاناذاسيمالا-القصيدة.غرض

لهتتيحاناملعلىلهيجريمالكليستسلممقاوشهءلىيقوىولاللث!عرلانالعجب(عجبوهذا.اطلاقاللشعرضرورةفلا-وعمقا

ووضوح.وجميفيميلادهساعةفهايرىاسعدسظةالقادمةا!ةرأييوفي،ينجح"أوعنهمدرفيماالشاعرنججسواءفرورته
..فيذلكعلىينبههان-الشأعربقصوداحسدامما-بدلاكانانه

لفضاءبالاستسلاموشعودمتداخلاسلود5ايضاالقصةهذ.وفىء.

.ا-كانوكم،لقدهاواسلوبهبعالطلها!وءـذه،مقظالقصيمهحمود

هذايجاتدبملتشاسبباوو!ني!بجنولمضيولمرءافممهلميعجنعرهيفضعيملممكنوغرطفبم"تتعفنلنلؤلؤقط"اثطعراقولعندمثلاوففلوانصافااكثر!كون

...ومنطقيافنياليحاسبه

زمتيةلحظةفينمضيكأننا؟العربيالعالمارجاءفيالمثاعربعض

العزاء..معنىعنواخرااولااقبحثاجلمنالفنفيهانسينامتشابكةأنالىيحناجولكنه،شكغيرمنجاددارسحافظصبريان

وحسب.العزاء.ونستمتعلتغيدقلمهجماحيكبح

الديديالقتاحعبدالقاهرةزكيكمالاحمدالقاهرة
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الرومانتيكيينصياغةوليست"التائهالملاح"تهويمةليستانها---------

ألمرلتئساولهالمذاببهالمع!د!عهغة!قلامةطهللمسئتقبلبصيادب!فعالمببالىلح!يلضع!-31المنشمورالفممألقعفح!ةش!اقي-

الخلاصبقربممهونحسوافغياا!،ساالشاعربه-ا

الرومانتيكية.مرضو5العصرمرضمن

السلمان"عنراء"مقطوعاتومنها،المجموعةقصائدخيربقيتجديدمناًلتاريخيةقصائدهيبنياناستطاحربما"زهرانشنق"

الفارستمسور،بالحياةنابضةولكنها،سريعةبلفظاتاشبهوهيم.النقادمعاولديهاتؤئرلامتماىمكةبناية

اكوريالباسل،!ن،الصخرخباهثورييعبر"اوضاععدةفيالعرجمي،جيدةوثلاثسينةثلاث،قصائدلستذلكبعدوتطالعنا

اجلمنبحنهيضحيوأخيرا،"الهضبةيجتازينأىبالعتمة،يألزر-جيدةفصالدفبلمنلهقراناوقد-جعفرالشيخلحسبالاولى

بمعطيافها،غنيةلصويريةموسيقى(للقطاتهنيولصاحب.الثبمرةفصيد!فيماوأعجب.بخشانلخالدوالتالثة،يازجيلطلعتوالنانية

المناضلواقعناحقيقةليصوربرمنايةمرسومالبناءمتماسكومضمون.!ناسيةو!ونيمناسنةيكررهااننيالآهاتتلكجعفراللش!يخحسب

.الدروببهتضل،متفسخامستورداوافعاوليس،ثوخايا51،قدجمناء،الشجرملتفةيااء،الظلالىبردياآء"

حرارةفيهافاأجمل(الطبولوادي)"جديووماء"وقصيدهومن.،،اثمارهامناء،اثوابهنمنا.،ماءمناء،رضوانياام

عنولا،النجزبةبهاتعمقاسطورةكلنتيحتلافهي،ألاحساسوهكذا-وقي،الونناكتمالاجلمنالايهيأتله!بعضهاانالواضح

هذافي-الانساناحساسحوليديرمعاداكانوانضخممضمون!واوعندما.العموديالشاعرب!يتهمكان!يماالحرالنغمشاعر

-ماتالذبيالعصرواقعمعالاشتجريةتحكيولكنها،باللضياعا!ر:مثلاالابياتهذءتلاوةنعيد-منهاجزءاينلاوةونعيداقصدةا

وصوزها.الزائفالاسضممالطولمنالحبكلمةوابننذلالهوىفيهبالماءالضحىمعدشالنخلجريدمنوكوخ

عامة،فضيةوهي.ريبدونصادقةولكنها،فيهاعمقلافرينةالقرآنترببلةصائحاوجهيموقفأمطر

بالص!احساسالتربدنا،خاصةتجريةالىتحيلهاالشاعرةولكنالانداءمثلتهبطشقنيعلى

الفنيةءغيمةعلىتحمبننى،عينيغفوةو!خذ

كدميةالحبأصبحرضيانيااءارضكلتمطربالدرمثقلكتديم!

فراغب!ضعلىالاينطويلافلبهاجديرةمحاولةوهي،بالصور(لتعبيريحاولالشاعراننحس

لمسهردنا5لومنياالمتراصةبالاثواماشبهباهتةالمتلاحقةصورءولكن،بالاغنبار

...وراغأيدينابيئمنلانسلص!لىمنهاالثا!ر.طلزاوفيأيةق!درر،بعتايةترسمالتيباللوحة

حبكلمةتقللا.الصورةلتننكامليتخيرالأطروأي،يستخ!أالاصبا!وأجمم،من!ه

اللطولسنف!كقليهو!اتن!3فيتثبه!"!حمر!صلوات"يازجيطلعتقصيدةأما
او-الفارقابعدماولكن،"للكلمةصلوات"أيوبكاملقصيدةمضمونها

ليعد!التانيةالقصيدةشظر.فيوعئدما،القصيدتينبينالفنيالمستوىفي

فويوصلعث)وتعذ!ملللقلمةفيصلىةلنافيصجإلحرفنلممس!عر(التجرصوات)نقرأحيقولكننا،الاولىللقصيدةالمتها!تالبناءالفورعلىئسدرك

.....:يازجيطلعتتسبيح

بعطرلالصسد؟ألي!مئتل!ظفرليصوغلعندابىلعت!افوتاب!اأتصدمخاضعاحنوحبهاسملثجهنمنارميفلتحرفى

.....آدآياالاولجدييا

الناميالعضوجممالبناءعمليةالملععلاسيتمرحتىللصلإسع!توحيسدحقيعهللقصدلطقوبالوتالهيأتبع

الساطعموككنحميوامقوقدوقداللهالزيتقئديلوتبغي

.بالنارعظمكفليحرق

بكوأفنفالركبخلفاهرولسرت،المبتذ!ةوالصيأغهالمتهالكالمضمونهذافيالصلاةعنتنساعل

لوبكفضمةالزحمةفيطمس5!هاالدراوبشبترنجحاتأشبهموسيقاهافيخنىالابياتأنونحس

المبهورلوجهيبنظرتكوطمرتحيييابرمتهااووةفيالتظريستلفتماوأوضج.الصلاةبرترانيم

وص!قتامنتةماتمنار!زكيقيمنحاولهالذجمرالسيىءالموشيقبمالتوزيع

بقصائداشبهفالقصيدة،المتعوفةدموزالثساعردرسقدوكأنماالىثمالرملالىتئتقلثمالمنداركب!تفبلةتبدافالقصيدة،شعرع

ايمان،والتصديقبالايمانتنتهيللكلمةصلاةولكنها،الاكلهيالعشقالحر،الشعرلهأتاحهاالتيبالحريةالشاعريكتفلموكأنما،الرجز

مافاذا.القصيدةمعطياتبكل"لقارىءوتصديقالكلمةبسرالشاعر.الاطلاقيعلىلهمبررلاالذيالنشوز-الوسيقيهذاافيفوقع

خلا!تجوسالشاعردوىنجدوهنا،بد!عواتها.فبعهاصلالهانننهتشاعرقصيدةوهي،بخشانخالدقصيدةهيالثالثةوالقصيدة

سقيا،الابويئفقدلقيطثدجموكولن)صورهلتنتقيالمجتمعتناقضتات،تجاربهتسعفهفلاالرومانتيكيةأالاوهامنالخلاصيحاولزالما

صورانهاالحقومن.(القضبانتخترقمظلومقبضة،عطشانحقليخزجلاالقصيدةمضمون.الاحياناكلثرميتسمعفهصياغتهكانتوان

ليستفهي.الفنانالشاعرعيناتتقتهامريدةصورولكنها،جزئيةالرحيلبمدجالس،اذنيهحنن!الحمبفيغارقشاعرتجربةعن

معيظبموقفتازمشاعردعواتومنها،بالوصاياأشيهمكرورةلثواتانط!قدالكونانفيحس،الليلصمتفيحبهذكرياتيسنعيد

بهذهالا-يتكاملاللهيالنناءطصنينة-بالططنينةأحسمماالشاعر!ياغةولكن.يقولكما-"الاحداقاصغر"الغدوانصفاؤه

الشاعرموفف،الجولةنهايةفياصيلاموقفايمنحناوهو.اترنيماتةالواقعيةالمرحلةالىانتقالهبقربتنبىءالتيهيوحدها

.والشهرةللبريقالوفاءقبل،للكلمةيفيالنيمعلامهبلاتمردنياناانأستفعلماذا

اـبتسامه"لبحر-سسموالنوافذالصوهرىوعلى

فهميحسنماهرالقاهرةقلبكلفيهلحهاتغرسا!لوانمذبوحة
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