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المنهجيللنامديتولحرانينبفيمايوضحانوبعد.ه،الادبيالعملفيئقديةدراسات

والنفسوالمجتمعالحياةميادينشتىفيالمعرفةمنجامعةحصيلةمن

ثقاهةفمق،التطورقوانينضوءعلىبينهافيماوبهثلاقاتهاالانسانيةالوأقعيالمن!جصوءقبم

التعبيريةوخصا"لصهاكاللغة،الادبيالمملميالتكنيكيةالوسائلتتعمقمروهحسينالالستاذتأليف

ليؤكدالمقدمةمنالاخيرةالصفحةصدرفيالمؤلفيعود،ذلكالىوما!!*

خاصةموضوعيةحقيقةعنبحثاباعتباهـهالتقدفيالمنهجيةضرورةاوالغنفيمذ!بابالواقعيةيقولونممنتكونلااوكلونقد

الحقيقةمنللنحثبدولا.ادبيعملكليتضمنهاانبدولايتضمنهابالاحمنرامعميقشعورمننفسكتملكلاالحالينوفي.النقدفيمنهجا

.معلوآهوميمامنهجهنضوءفينقديةدراسات"الكنابهذابيكبيقظخذوانتيخامرك

الالتبالساتدفىفهياعتاري!فيمهمةجدوهيالثانيةالنقطةاماواجهةمنالمرمولىمكانهيحتلاياممنذخرجالذى"إلواقعيالمنهج

المنهجية،مفهوآمنالعقولببضتخامرالتيالخاطئةالانطباعاتاو.لننانفيالمعاعرة"الادبيةالمكتبة

وجهفيالشخصيالاجتهادبابلقفلميكانيكيةعمليةيتصودونهااذواربعيناربعمايةمنالمولفالصخملحجمهليسان.الفولينبغي

فيتفردمنعليهاتقومبماش!صيتهاستخداممنتعفيهاوالناقدهذاطبعمنكانوان.الثعوربهذاعلاقةالكبيرالقطعمنصفحة

جدفريبالتصورهداومثل-.والرأيوالتذوقوالفهمالحساسيةفدالذيالكبيربالجهدالاحساسعلى،بداهة،يحملكانالحجم

التراء.محضانه.المنهجيةحقيقةعنغريباندائماطبعهمنافيهو،واخرااولا،المؤلفاسمبل.فيهبن!

المنهجيةامرمنواضحايكونانينبننماواول":المؤلفيقولالناقدالاستاذيحنونممناكنتوسواء.الاحترامبشعوداليكيوحي

واا!سيعلىفامتهياذاالصفةهذعتسننح!لاانها،النقديةالذياثخطعلىيتفقونلااممعهيتفقوناويحبونهلااممروة!سين

حينالمئفجيةصفةتستحقوانما،وتحجرجمودثبوتثانجةمقاييسسواء،تستطيعلاطنت،الفكروميالحياةميسلوكالنفسهارتضاء

متطورةفنحركة،الجوعرحيثمنثابتةهذءوالمقاييسالاسسي-كلونمنجملةيرادف!مروهحسين"سمبانالاعنرا!الا،ذاكامهذاأكنت

القائمةالذاتيةالخصائصومراعاةالتطنيقحيتمنمتنوعةمتجددةالاخذعلىوالحرصللانسانالعميقالحباولهافيالرفيعةالقيم

فوانئمنالمكتسبةالعامةالخصائصجانبالى،ادبيخوكلميهنهبدلاالذكيالشعورذلكثمكاالورعيتنهحرصاالعلميةبالحقيقة

،،.مامنيةقيمةذيادبيعمللكلالمراؤقةالشاملةالحركةوراءومن.بالمسؤوليةالشعوروهو،جمافيطابعذينثساطكلمي

القإرىءالىكتابهمروءالاستاذيقممالمقدمةمنالاخيوالمقطعوفيلو.ارادحتى-يستصعلاانسان،خصالمنعنهيتفرعوطكلهذلك

الدراسةفيالواقعيالمنهجلتطبيقمتواضعةمحأولاتاله":نجقوله.والانصافلعدلاروحيتنكبان-

لانجئيووجدانيةعقليةبطمأنينةا!ث!عرالذيالمنهجوهو،لنقديةاميدانمروةحشينالاستاذاقتحمالخلمقمنانغنيالرصيدبهذا

منهجيةمحاولةثونهعن.فنشصأالكناباهميةاًنندركوبهدا."انتهح!تهالنشاطهذا-سفعانالطبيعيمنفكان،الادبيةحيلاشافيالنقد

هذهفيصدورهانيعن!وهذا.والاثبالفكراثارنقدفيعلميةعلىاتركزكنتواذا.وهلحقيقةالانسانمستوىالىالصعبالادبي

خصوصاةلبنانفي،تعانيهبماالحاضرةالثقاديةحياتنامنالاونةكلينفيالاساسلانهالاذلكفماالبدءمنذالخلقيالرصيدهذا

صورة،تعوريم!فييتخمذصمجدحادث،وفوضىوبلبلةتشويشمنالدأبمنمستمرةبوتيرةدانمايدفحةالمذيهوولانه،الناقدشخصية

مخلصتانيدان،اخيوا،دفتهالىامتدتقدالفواربعلىتائهلمركب،العامةالثقامةكنوز4والوجدانالعقلاغناءالى،العابرالططمت

.والقددةالمهارةولاالوعيولابالمسؤوليمةالشعوريعوز!الا.والجمالوالفنالفكلبفضايا،خصوصا،منهايتصلوما

*صعشرلخمسةنتاجابالنقدتتناولدرالةعشرةستالكتابفي

فيمابامعانقراته.كلهالكتابقرأتالي،اولا،اقولانينبغييبلغوهو،الاوفروالفمم.الشقيقةالاقطارومختلفلبنانمناديبا

وليس.واحدةمرةمناكثرقرا!أ،عديدةمنهفصولوثمة.احسبالعامينبيقماحديثاص!رادبينتاجحوليمور،دراسةعشرةاثئني

بمافصولهمنفصلكلعنديتريفللقاببعرضافومانفيتيفي.6591و،691

لستالويكذلك.الانمستطاعيفوفىذلك.تفصيلمنالامريقتضي،بحئ،اءننبارهايمكنصفحاتخمىمنبمقدمةيندأو:الكتاب

.كفاءةمننفسياعهد-فيمافوقذلل!.ناقداثفسيارقجلانبالطبعنقطضلينعلىهمهميهاالمؤلفيرك!زاذ،الدراساتهذ.الىمدخلا

الرراساتهذءمنوموقفاليرأيااحددانهوفعلهيسعنيماكل(المنهجية)بمسألةتختصالاولىلنقطة:ارأيتكما،رنيسيتين

واجييومنحقيمناظق.تعتمد.اللذيالواقعيالمنهجومنالنقديةالمنهجيةمعنىمروهالاستاذيحددانفبعد.النقدلحيوضرورتها

كوممهمالكنابةحرفهيمارسونالذينمنواحداكونيبوصفامعلانفيمعينةاصولاتعتمدنقديةنطرية"الىالاستنادبكلنهاوخصائصها

تمثلهالئييالدودخطورةلىابالنظروالادبوالفنالفكرقضاياجداوالاجتماعيةلفريةواوالنفعسيةالجماليةالقيماكثافوفيالادبفهم
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نا،الاخصعنىمنهمالحديثةالنزعةواهل،ألمعامرينوالفنأنينأفراداالناسحياةكلالبشرثيالنشاطمنالرفيعةالالواحهده

فمن.الرثالسخيفالمفهومهذامثلوعيونهماذهانهمفبميحملوا.وجماعات

مواهبهمتنهدران،والالمالاسفيكونمااعمق،جداوالمؤلمالمؤسفموقفيتحديدعلىحريصاواراني.الواقعيالمنهجبموضعابدا

حدودوالالتماعاتااللمحاتبعضفيتبلغوهي-الابداغيةوطاقا.نهمالمفكرينمن،حقا،ايكون:زمنمنذشفتنيلهبانفكمابسؤالمنه

عليهااكل-الدعرالتيوالرثاثةالفارخالعبثصحارىفي-العبقريةوالقناعهوالمسؤوليةالجدمنبروحيعارضمن،والنقادوالكناب

.وشربالغ!رقض،يابحتفيوتبنيهالوامعبمألت"جاستخدامفي،العقلية

،*،منومنهم.معارضون،ذلكمع،هئك.اعتقدلت؟والادبواـلفن

عجل،علىامرهافيننظرمروهحسينالاستاذ،تا!درالىنعودبسبيلن41والست.المنهجهذامناللدودالخصمموففبضر؟وةيقف

فالمواقفيحملهالذيالهـاـلحيا"يضوءفي،وتركيزبعمقولكنعنالكشفالاا!ستطيعلاولكني.الحصمومةهذهاسبابعنالكشف

موضوعية،بكلعنهاالبحتالىسعيقداقيوالايديوثونجيةالحياتيةو!هجهاالواقعيةخصومالدانوخلاصته.حقامهه!،اخرشيء

بجقيقتها.وعينهاحقابهاظفروقد،كننبمندرسمافيوبلتالي،هذءالواقعيةالىالعودةفياحياناقيددونلا،العلمبم

اجماليبقولالدراساتهذهفيالخاصرهعياجملاناستطيعالموضوعيالمفهم!علىالتمينالعونب،نونها،بالذاتالعلميمهجهاالى

منالزاويةالواقعيللمنهجيالتطبيقنهضتقدالدراساتهذ.انمحواءالمواقفتعينفعلى.لصحيحةالوافعيةواسننباهـالحلولالصصح

بئي،نجاحمبأي.ريببلاشامخققمة؟المؤلفهمالتيالمعينةفيظروفالابالطبعيصدثلاوهذا.يصخذوها"نين!يالنيالسليمة

المزأغميدحضانمروبةحسينالاستاذوسعقدمقنععلميمنطقخساكلهممنمشكله"يديه!ابينالحياةتطزجحين.،العمليةحياتهم

فيالنويهيالدكنوربهاوقالاـلعقادبهافالالتبمالللاعلميةالتعسفيهةبممابحهميتعاقاواليوميمعاشهمامرعليهيتوففمشروعااوالحاصة

ف!نيصفاءوبإي.لواسابيالعباسيالشماغرلنفسيةدراستيهطبرمنهجهاالفاضلةالواقعيةالنزعةهذهلكئ.عامبوجهالاقنصادية

افتحمءوهادئةواثقةخطىباية."الفلسفيالفكرقضايافيوتممقينقلونماؤوروالعيونعقولهممنبغ!تخستفيان.للبثلاالقادرالعلمي

اثوثمنةومناخاتهباجوائهوطاف(عقلاليسالعالم)كتاباستاذنا،الازدواجيةغيريعنيانلهذاوليس.والادبوالفنالفكرعالمالى

كلعلىيسلطساطعضوءبمثابةالعلمبممنهاجهحاملا،انننافضةالعالمهداحيال،يحملواان-سمضونانهـحنفسهالوفتفييعنيكما

الا!نلجع،النورفيطارحاشلومفترقو!فومنعطفعئهزاويةحياتهمفيتلقائيايحملونهما-الارمعيكنلمان-الرميعالانساى

فمنايجابيةواخرىسلبيةفيممنالكتابيخنويهءاكل،واًلعقول.ومصالحهممثصاكلهمحيالالمسؤوفيروجمنالعمالية

متعارضةقففموهديالكتليكيةماديةومئطلأقاتميتافيزيقيةمثاليةمئطلقاتومنهجهاالوافعيةمنلوفمبمتحديداتتضمنالسطورهذهاظن

احداثمنإلعرببلادفياليوميحثماحيالاطلافامتجانسةفي.المط

موضوعيتهمنبدافع!مروءالاستاذينسلمكذلك.كبرىحاسمة**!ه

شخمصيضهمناساسيعئصرهيالتيوالانصام!العدلودوحالصافيةالاستاذصققهاالتيالناجحةالتطبيقيةالمحاولهالىانملانيبقى

اطهعيدالاستاذوهـو،لا(عقليسالعالم)مؤلفيفيان،وخلقهعلىتحملنيهناضرورةمناظنوما.القيمكتابهفيمروةحسين

والاهكادالذاتيةللانطباعاتمرهقتفصعبليلردفيالقادىءوقتاضاعة

.!----+++++-.--.هـ++"حسبي.بالفعل!يرةا!ا.الكتابمنبهاءخرجتانيالوضوعية

دفا!ذر،.العامالرئيسيخطهاعناكشفاناذن
لاباجاداالاصيلالناقدبان،اننمهيدسبيلعلى،بالقولابدأ

(،:اومر!:ربيع"15الثسءعلىاكهادرتركيزالىيدمعهداكعبمثابةيحملههممنله

للادد!هضخمكتالهمنمختارات.1،الادجمطاللعملىاوالكتابمنيسضخلصهانينبغيالذيم!الاهمالربى

...ه..اـ..!وما؟مروهحسينالاستاذيحملهالذيلهماهوفما.النقدموض!م

فجاجه،ائحمدسميعثبالف،كلالملهإلعيدلىبنظرلعرببةمرجواالكل!مية!بمافينهاأبالنقد؟تناولهاالتنالاثارفيعنهبحثالذيالاهمالرئيسيءالننيهو

عبد.معمحادثته:فيالمعربياوعالمعنبهتنبألمامصداقاالاحداث!صميممننابعحياق!همبانهاطمئنانوبكلاولانقولا!معن

القوقى،شكليهعوحديثه،ا!يلاقيعاليلرشيدوزيارته،افاصر1خصوصا،وعيهومنوئقامنهالناقداخلافىصهيمممن،الواـقعيةالحياة

.القواتنزولعنلمحةالمختاراتهذهوخاتمة.السعيدنوريمعثمءالث!اما.المجتمعفيا!ط.والادبر!الفكريمماالنمنصأظوظي!على

،يعتمدهالذيالعلمىالمنهجلهؤ!جي!نهعنهيبحتالريم!الاهمالرئيسي

.االصعيدعلىالتدخلهداوتأثير،5891عام!لبنانالىالالد!ليكية"وفنانواديبمف!لكلبدلاالذيوالايد!لوجيالحيانيالموففبونه

ا،خصوصاممجتمعا،طيعة:العالممن،اح-وغيراواب،و،يت!خذبةان

العربية"الفرو!ة".اواخلاقومنجزاتواوضاعاحداثمنالمجتمعه!ابهيزنجرمابكل

"جوزفللزعيمفيمةثراسة!التطورخطع!ىاتجاههاخلالمنبالمطيعالهامنظورا،وامكار

في.الضباطكبارواحد،السابقاللبناليالدركفائد،سمعانأ.والايجابيالسلبياننناقضينبوجهيه

مي"العربوتأثير،الفروسيةمن!شأ:فيهاعرض،لبنانجيشأبزضىيحظىلاقدالوضوعيالتقريرهذابانسلفااقولىاراعط

ءنوماتنطويعليهوالفروسيةاـلعربية،الفرنسييهالفروسية!ااففعلاـذولكنكاذ.الوووـوبينحقاومنمانييناوادبائنامفكرينامنفريق

4وميزاـت،والتسامحطوالسخاء،والوفاء،!لالثسجاعةالسجايا!هل؟والمجتمعالناسحياةفيفعالنفوذوالادبوالفنللفكركان

ء،الجاهليةفيالصحيحوالنكاحالمثماذةوالانكحة،الكامل.اًلفادسا.مذ،الحياةكانتاذانفعلوماذا؟لهمارضاءالنفوذهذانتجاهل

اـ،اجاهليةافيالتجاريوالزواجالسياسيواجالربينومقارنة.الاتجاهاديالكتيكيخطعلىالدهريتطورهافيتجري،الحياةكانت

001ؤفا"تليسنبوعهوحيثمنافعذريالحبعنطريفةوم!لومات.ينتصرودائما،امامالىتقدميواندفاعوراءالىتقهقريارتدادمن

ا،ليروت،"المكتنوف!دار"منالكتالينهذيخهاطلح!!هل؟نفعلماذا؟التاريخيؤكدكمااًلمسفبليةابعاده؟كلالامامهذا

:،....."والحياةالكونفنتصورالحاسماللصارمالدياكتيكيالخطهذانتجاهل

77.001؟22.التلفون"8اً..ب.صامفهومهذا؟ابدالىمفرغةحلقةفيتدورلاحداثتراكممجردوالمجتمع

-----!والادبامللمفرينينبقيفما،الرثاثةحننىجداوعبقجداخاطىء
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ويدافعيلتزمهالت!االواقعيةالمنهجيةانعلىجداالمكيرة؟لمحسوسةالجبادةالعقليةوطافاتهلمواهنهالوافيالتقديرمنحقه،اققصيمي

الاجتهادبابتعلقان،خصومهايزعمكما،قططبعهامنليسعنها.الخلاقة

وجوههم!يحهلتفتانهابل.والناحثينالنقادو-وءفياللشخصيألاستاذبههدارزيالرأئعالفصلذكريعوتناأنيمكنوهل

مصراعيه.وعلىواسعاكنيراباباالادبفيالرومالسبم"المد"حولعوضلويىالدكأورا!أءعلىمروه

هذافييقالماارو.المزعومالوأ!عبم"الجزر"انقاضعاىالمصري

وما،وبينيبيهلخلا!ءااوجهمنلمستمابعضالىاذىعودفيعوضلوشىالدكأورارتجلهالذيالبناءأنالمفحمالعلميدالر

)78مفرهمي!يأ!جلذلصقحهقومنهاا!مون،ا!يحط!روالئكقبالك!يراةه!اتىا!طلمةالمنطقيةالضرباتاماميئبتانيسصعلم،مينضر!

لااود!--و...حسيقالأستاذ!ماماليهوجهها

التفبيتقد"قدفيهذلامرماكل!لا،فوئالالأعصدلممكيلعك!يكمالهتعلمولسهل!منهاوالاخرىالقصولاقالثلاثةالفصولب!ذءالتنويهيعنيدهل،وبعد

علىالمضمؤن.واحيانا،-الفنيالشعكلعلىاحياناالنصتريزالىيضطر؟!جيالمنوالنطبيقالنقدىالنظرفيالقيمة،حيثمنعنهالعصر

بهذهبدأتوانما.المعنىهذامثلببالييخطراناللهمعاذ

وو.الاخرخلألمنالامنهماايالىالنظريسقطيعلاالحالينوفيالف!نطاقيالعمؤمعلىب!ضوعاتهاتغدىلالانهاارلثلاته.الفصول

علىالالقاءالمحثاضرورةتف!ضيلل.الشكلتغتيتالىادنصرورة
...ابداعيةاعمالاتتناولالتيالاخرىدالعصول.الايد-ولوجبموالن!ش

.المضمونالىخلالهمنممكناالنظريكونكيالنسكلهذا
-،الثلاثةالفصولتلكعنقيمةتقللاوالمسرجةوالقصةاكءعرفي

اطولحكيبمءقدتو!ميقتبكللجميلممابطعالغني.هدلممبرئضمنيعالحامىاولأكئىبفصعلوريقولهممناساتهدرمع!فيالناقدأدالاستاكدمهفيماالنطد.نحصرحين

."!اواللامغفولالواقعي:النهخيئ!لأو!اصا!ا.وا،يديولوبهيالحيانيالموففالعتعن

.0امرابهااعت!ولعليم.الثانيةللمرةلةالمسطهذهارددماراني

اجمم!في،نسببأييمتماالمسرحيههدهفيليساناعتقداناعنا!ش!-همانالكتابم!ولفيشعرتفقد:الفورعلىولامله

لييخيل.(اللامعفول)بالمس!مىالفنيالنهحالىآجزا!امنجزءوما،و/الموضىل!ات2بتاللديالكتيكيةالعلافةبومتىالعننالميقف

حولالطريقةالتباسفي،انتباهلون،وقعقدمروهالاسنناذصديقيانكيفيةباختدفمخنلفةوجماليةفئيةقيممنالعلافةهذهعنيتفع

منمنطلقاصرحيةيبننىانالحكيملتوفيقشاءتالنيالطريفةالففةيبرز،فيلمالفنبمالهمهذااناقولكاالمصوعةواوضاعهاالعلاقةهذء

الميعتمنزلمنافنسربةالمياءرشحصدفةرسمهاالتيالاشكلالي.والايد!لوجيتياللبالهمبهابرزألينعسهابالقوة،الدراسات

المرحية.فيسميرةوزؤجتهحمديالس!يدمنزلجدارعلى،عطيات.الفصولسائرفيالبروزحيتمنواحدةبنسبةيكنولم

التمبوير.منفيومعروفةجدامذديمةالطريغهالفنيةألطريمةهذءانولا،الامرهذاعنالمسؤولهومرو.الاستاذليى،حالكلعلى

دافنشي،ليوناردوهيالواقعيالفنسادةمنسيدالتاريحفبمثمةلمالمتيالتاريخية4الظروفهيبل.بالطبعالعلميالواقعيالمنهج

الاشكالشهاليستوحيالرطبةالجدرانذاتالقديمةالمساكنءمكأن.شكاملاؤظويابناءيصبحأنوالجمالالفقلعلمبعدفسمح

.المياهورشحالرطوبةمنبفعلالحدفترس!هاكانتالتك!المخنلغمةالاصكامبعضاطلاقالىالناقداشاذنااضطرالىكانهناومن

البومترلىمهاالتيالاشكاليستوحبمكانمنلواقعييناالعنانينومنيسندمايديهفييكوناندونالفنيةالقيمموضوعفياح!يآنا؟لذاتية

اللامعقوولالعني)النهجالىتمتلاالطريقةهذهانالمهم.تحركاتهافيمسشهلديقولهذلكعلىمئمال.علميموضهوعيبسند"لاحكامهذه

نجدها.النوعذا5منالمسرجاتالىبدقةننظرحين.سبببايحيثمن،الجوعييادر":حاويخليلللشاعرنناجاخرعنحديثه

!كن.معقولةذانهابحدو.دهيكثهرةواحدأثكثيرةاجزاءمنمؤلفةوفي."الحديث.شعونافمممن،شكولا،جديدةقمة،ثسعرهو

حقنامنيكونهناومن.للامعقولاالشيءهيبينهاالقائمةالعلافاتابنيةبينشامخ!ؤنيةعمارةالجوءبيادرولكن..":يقولاخرمكان

هوبالاحداثاللامعقولىالتندسلانوهي:الخقيقةهذ.نسمنشفك!انه!امنافشعةالىاطلافااقصدلاان!يقينا."محندناالحديثالشعر

اففنيطابعهاالمعروفةالانواعلتلكيعطيالذجمرالحاسمالفنيالعاملانهاي.ذائحضتقديرا!لونهالاحظانهمياكل.الفنيالتقدير

.ا!لأ!قولالناقد.اسننادناالتزمهاالتبمالعلمية؟لوافعيةألمنهجيةنطاقمن--رج

وماومناقشتهابعرضهالييسمحالمجالاظنمااخرىنقاظثمةفي،العلميةالقكليةالالتمامحاتباحدىلهاعتر!،انينبغ!كلاذلكمع

هذامثلمعالحوارهذامثلاناح!سب،كلوعلى.جدابالمهمةهيثعرعامةنظرةفيعرضحينذلك.اثوضوعيالفنيالتقديرمجال

.ليكنرر!-انولاا!اىاياته!ؤران!مهمنليىاو!يمااتبوالرموزالصورتراكم)فيهملاحظ(النحولاتكلتابا)فيادونيس

تطلاياهاالصورةتلكالىارىان،حينالىدفنيهاغلقواناحسبياتراكمهذاانحدالىبيهاالداخليةا!لافاتبهتنخلخل.تراكما

امض!توقدالغواربعلىاقائهالمركبصورةاعني...خلالهمنعليلستدصه!دانياقؤلاخرىمرة.(الكصالت!ولالى-رودفيلااصمي

الوعيولابالمسؤوليةالشعوريعوزهمالامخلصتانيدان،اخيرا،اليههذافيهمننمما.صحتهاعدماوالملاحظةهذهصحةحولالمناقشة

قدلان!ذلك،ايىالحاجةبامسكناكتابانة.والقدرةالمهارةولا.!طالمعتاح.ايتحولطورالىالتراكملمصياقمنالتحولفكرةغيواجال1

التيالرئيسيةالالمسىهي،العل!يةالأسسىمنجملةبال!لارسىوفيمهالشعريوا!فنالشعرطبيعةلفهم،اعتقدفيما،الرئي!سي

الى،الفرديةوالاذواقىالاعواءفيهاتشحكم(بورصة)منالنقدتحولنالض!المفه"ح!ذاجميانحسينللاستاذكانلوحيدافيا.الاصيلة

.براصولمنهجذيعلمعلميابةت!قيقاالفنيةوقيمهالشوطبيعةتحقيقعلىب!يستعينيد.في

وخليلنيسادوالاصيلينالشأعريننصيلفتانبوسعهللكاناذن

اسزرنانوفحواها.وانتاجهمالنشاطهمابالنسبةثمينةجدحعيقةالىحطوي

منالانطلاقمعا!ويزدهريشعشعلاالاصيلالحقيقيالشوان

جمعوالمفيويلاشىيخبىانهحينفي.الديا!تيكيةالماديةالمنطلقات

!صأر"الاثنينشعروفي.حركةولاحياةلاحيكالميتاف!يزيقبمارلثاليالضباب

كابس.الحقيقةهذهعلىواصجةكثيرةادلة
-صالاستاذصديقيخالفااليتقدمممابجلاءميظهر،بعداما

-ا.!.:!سهوىفعلمنالخلافلهذااظنوما.والمسائلالنقاطبعضفيمروه

..االادلةبينالمحسولسالدليلفهو.الكريمالصديقصموحقايثلجانه
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روحيامجتمعهخطحةفيمتفانياشجاعايكونانالواقعيللشاعربداولصونبئممعرإء
."بشواثبمشوبةغيرنبيلةاهدافذا،وماديا

..ادريسبناللهعبدبقلم

اكثرفيالعامةالنظرةهذهادريسبقاللهعبديعرضانوبعد***

المعامرتالشعراءمنمجموعةلنايقدم،كابهمنصفحةخمسين.

بوصفهنغسهعندراسةالمؤفيقدمثمشاعرا22عددفميبلأنجدفيهذهالمعاعر،العربيادبنافيالحديثةاللدداساتامتعمن

.الشعراءهؤلاءاحدالادبفأعاتمن!احكاملةصورةتر!مانتحاولاتىالدراسات

ونتاجهاومشهورة.!روفةالمولفلهاترجمالتيالاسماءمنوىيرالعملووافان.القصةاوا!شاوكالشعرمعينمجالفيالعربي

ومتمد،الفيصلاللهعبدالاميمالعرجمامثالالعا)ـمصحففيمنثور،المتحددةالزواياويكشف،التركيزمنكبيراقدرايحققانشالهمن

،البوارديوسعد،ا!حوخالد،الثلاثةوالعيثميين،الرميحالممامرفيوالمكرالادبتطورواضحةعلاماتالباحثلاعطاءالةرصةويتيح

وغيرهم.القرعاويالملهوعديتمل"المعاصوننجدئحراء"وكناب،واحدجيلفيمحدودةمرحلة

العربية-المملكةفيالادباعلامابرزمنهوالمورخاللشاعروالمولفالحديت،العصرفينجدفيباللشعريختصفهو،الاساسيةالميزةه!.

المسثوةمجلةعلىبالاشرافالانيؤموهوالعربيةواللجزيرةالسعوديةالعربيالاثببدراساتالمعنيالباحثنظرفياهميتهكانتهناومن

ا!ربية"ا!جزيرةفيؤالشعؤاءالشمعر"واهمهاالمتعددةابحاثهولهالعربيةالجزيرةفيالممثلالقطاعهداوانخاصة،وتطورهالمعامر

والادباءالنثر)عندراساتهوكذلك،سنواتعشرمنذق!يرصاوذيتفطيالجاجة-كثيرةدراساتغنهاتصسرلماساساارعرببما!عرموطن

-مقالاتهمنعشراتعنفضلاجمضا(العربي!ةاللجزيرةفيا)ـ:اثرين،الشعراءعلىواننعرففيهاالشعرتطوردراشةالىللنثحثالأسة

مجلةعلىسنواتمنذاشرفوقد،العربي.لعالمامجلاتفيالمضرةالجزيرةادبشماتالمجيالجبارعبدافهعبددراسةعدافيطوذلك

.باثوزارةالفنيللتعليممديراعملهعنفضلا،المحتجبةالمعرمة(المعاصوقنجدشعراء)كتابنعداننستغهناومن،كياالعربية

ب!ذاكظبهفينفسهيقدمالمئعاعرالباحثهذاانعجبومنالحديثالشعرتطورفيالباحتامامالاهمية.اتالاساسيةالمراجعمن

بشاعريتياقتناعبمعدممع"يقولحيثالجماتواضعمناًلنموذج.العرببمالعالمفي

منشيثاانشرانمنمانعالاوجإت،بهيصفوننيلأاسمتحقاقياو

..0011-"نجد"مركزعنيكشفاندراسضهمستهلفيالباحثحاولوقد

لهمطنو3شاعرادريسبناللهعب!!يىهدلعرفهلكبالمنقاد.انسعريوبالشعهـوالشعراءاحتفلاالاقطارابرزباعتبارهاالعربياثعرفي

وهـة!اهزةشعردواوينوولالادبيةيلاندقيفيوجولاتجولاتالفسيجابشعراءمنضدىكانتحيت"الاسلاموفجزايجاهليةفيقديما

طويل،وقتتذبالقاهرةالحديتالادبجماعة!يعفووهورر!حشروةالعربيةبلامةخلفواالذين،الفنعباقرةمنالماه!نومنتجع

ومؤتمراتالشعرمهرجاناتمنعديدحضورفيحكلضنههعننابو!رفولا..الح!اةالوانبكلالحاملةالادبيةتاريخهمسجلاتمنهائلة

ودمشق.وار!اهرة!لمبفيالادباءحربعنف!اعرفنالماوامثالهماشدادبنوعنترةسلمىبنزهيرشعر

امرىء"وحفظلشعرهمدوناـلذينالشعرا!اقدمالىواشمار،البسوس

..كلثومبنوعوو،اللفحلبنعلقمةثماكندي-"احجربنالقيس

قيس.واعشى

الرمةوذيجريرفهناكمكأنهاعننجدتتخللمالاسلاموبعد

..النطاحبنوبكرحفصهابيابنومروانالطثريةبنويزيد

.اشهركلطالعوااتيوافياليثوةالوهابيةالمجددةللعقيدة،واضحاالشعردوركانثم

......والخرافاتالوثنيةشوائبمنالدهـنلتطاليرفامت

اللبناليةالثقافيةالمجلاتشعراءانيرففابانالحاضرال!رفينجددشعرالوللفعرضثم.

بناءاعادةوميالاستعمارومكثفحةالعربيةالت،ـض!فيشاركوانجد

وضربواالمشتركوالمصيرالمشاعروحدةمناسسعلىالعربيةالامة

يلاديب.ودم،و(دفداءالبذدلوحالنفوسفيواذكوا،الحسةالاونارعلى

؟.الشعريةالنهضةتاثرواولكنهم.(لقديمالشعرنهجعندنجدشعراءيقف

51العكمة.اسدوبابالنظميتطورواانو(ستطعواواللشاممصرفيظهرتالتي

01البليغالعربيوالطابعالاصالةعلىالمحافظةمعومضمونا

من.وكان،والصحفوالمذياحالتعليميةالن!مةدلكعلىواعان

افرشا!ا)2(التطوداتالغلسطينيةالنكبة)1(ا!ضالةروحنجدشعراعطىمااهم

ا!-!..والاجتماعيةالسيابةالنظمغيرتالتيالهامة

ا!م"المعربيالشعررهامرث!ئةا!اراادريس-بناللهعيدويصوو

ومن!":يقول.التقليدمنالتحررمرحلةالىوصلحتىالنجدي

فقيدالتطيديالشعراما،ووافعيارومانيكيايرتجهالشعرانلجدهنا

الرصينالفكرىاللنتاجاليكمخ!لف!ءقبودياا!أسايحسوجؤدلهيعدودمارغروبفصولثمسهدرت

..--الانهذلكفنيةسأسيةوهبتالتيالقثرئةالجماهيرلدىانفعاليا

..و*د!اءالثنابخيرةلا!لامارفةولإر.!ثأويمثل."الحديثةالنظرياتقاملةعنتخلفلماالحياةمدعنهانحسر

....!والاتجاهالرومانصكيياللت،رهمانرياريناواتجاهينفيالحديثالئهـمر

بالشعشراومعاناةاحتفاءفلهمالرومانتيكيونالشعراءاما،الواقعبم

اـ-الشعراءاما،الانسمانيةوالططفةالغريزيةوالعاطفةالحبفيالوجدالي

!-----------------حمحح!حيى.ولا"يقول.الشعبومشاعرالامةبحياةالمتصلونفهبمالوا!يون
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والكهوف!والتحقيقاتالمفاجاتسراديبفيبهويلقواعائلتهافرادبنمعاوثقافتهشاعريتهعمقمدىعلىيدلالشعر.فيمفهوموله

الاستعماركانحينماالذاهبةالايامتلكفي،اشهرستةلمدةوالزنزاناتالقويمنالطئيركبيرقدرعلىيكنلمماشعراالشعراعدلاانا"يقول

.انفاسهـميلفظونالذينهمالمغاربةانيحسبوهوانفاسهيلفظ،المنسجموالتعبيرالصادقوالتصويرمم!الحنونالهادئةوالموسهقية

الجددالخصومهؤلاءاءهـاقفييتفربرالاولىاللحظةمنذمضىومعانعذبةانغاموذامجنحخصبخيالذايكنلممنبشاعروليس

الاحوالهذهمثلفيوالتفرسي،معرمةسابقوبينهمبينهليسالذين."والحياةالكونبجمالالاحساسعميقايثسعورمتدفتىمتساوقة

استعداداالخلدفييدورماومعرفةالضعفنقطلتصيد،مفيد

متوقعالذلكوال!نانس،منقباباحثااغوارهميدرسمضى،لمجطبرهتهنسقعلىيجمدونالذينالشعراءمنادريسبناللهعبدوليس

واذا،الاحوالهذ.معلفيخطيرةتكونانبدلاحقائقعلىيعثرانمختلىفعلىينظمانيستطيعبحيثالقدرةمنولكنهالذظمفيمعين

بل،-الضحكعلىتيعتوحوادثورخيصةتافهةشخصياتيكشفبهومشاعر.الخاصةعاطغتهعندبالشعريقفلاوهووالاوزانالفنون

.ؤهروالاغراقالوطنيهاوالفكراحداثمنلحدثافنزكلماينظمهوانماالذاتية

التيالاوراقديوردماصؤسائهالىينقلالمترجمكانمحينما.العروبةاو

شبهلانه،المحنةفيوقعالذيهوانهالكريبمغيدتثف31صادروهابعنوانالاداءوحسنبالخصوبةتميزالتفعيلةشعرمنشعروله

فيبمافيستهيناهيتهد؟سالهعنيخفيانيحاولوانه)،امبم:"الجزالرصوت"

الانصرافالىالسبيلوجدلوووداًلمحنةبهذ.ذرعاوضاق،الاوراقالكفاحعننحيدينلا

.(العذابهذامنليتخلص"سكراناولصشبع"الىنهونولننحارولن

يع!نبرالشيرطةمعمركزؤ"البهف"عنالكريرمعبدالاحكتبهوماالسكونبنايستراو

لو!لآايضاويعبر-،الاطلاقعلىالعربيةباللغةكتبمااروعمنالخ...والسجونالمقاصلرغم

الحواسيمسلاالرسملان،منهاابدعر!عاميصورانيمكنلائمينةللفداءسنزحفاب!ا...

كانوامنومفاجأةوالظلاماًلظلم.عليه؟صطلحوقدفتراه،الخمسالسليبللحقللثاهـ..

وبدأتالنتنةالروائحاتنشرتوقدوالعاووراتالسكارىمن!هيعقلون.الخ..الحبيبالوفىلنطهر

زاو!نهفيفابعالكريموعبد،والقيءالضربثمالشأغباتثمالمثاحاتشريبمياالجزالرابنيا...

قيل،القا!سيةالرطبةالارصتلصس4ووسادةحدائهمنيجعلانيحاولوالرخاءاثسدائدفي

واحداشيماولكن،الاعياءمنهونال...بلادءعزةسييلفيهذاكلالخ...بالدماءتنزىجرحماومضمخا

يدرسمضى،هذهالعذاببؤرةففي..ف!هي!!أانوهويقبلهلم..

رائعةحقيقةالىووصل،والبواعثالنغسياتيحلل،حواليهيرجريءأنافعةدراسةالمعاصروننجدشعراءكابفيوجدتفق!وبعد

رابطةتجمعهموعاهراتوسكارىوطنيينمنالكهفنزلاءجميعانوهيمنالجانبهذاتغلإلآسبيلفيمضنياجهدامؤلفهابذل،موضوعية

واالاستعمارقسوةمن"الواقعقسوةمنهاربونانهمهيواونحلقةبحقالنجديالشعركانانبعد،الحديثالشعردرأسات

ذاتها.الحياة!وةاووالعوزالفقرقسوةجديداقدمماالادبيةالاعمالوخيرالمعامرالعربيالادبفيمفقودة

،السأخرةوالروحالمواعيالعقلبنفسالتحقيقالىويمضي.فراغاكانتمنطقةوغطى

الصغار.الجابرةنفوسفيالسخفنقطالىبسهولةالطريقويتلمسالظربنانورارقاهرة

عن.الحدبالىهذافينصرفالفكلبقوةالمحققالسجينويركن

فيها.للعملينقلانوتمنيهبهاوذكرياتهومباهجهافاس

نفسيفيقلت:بالايمانالطافحةالكلمةهذهالكليمغبدويكتب

بك.اولىفهي،فرنسافيللعملستتقل

التيانةالرقيبوابةورائهمنصفقتانبعد:هايم1عنديقورابواب!!ة

السجنابوابانالحظحسنمنان-كاملةاشهرستةتألرهسوف

اولط-عقد3امرعبداناليويخيل.الفكرعدىاققالهايمكنلاغلابالكريمعبد:تالليمف

بالرغمالهعلىواستقر،نفسهمع"عملجلسة"-الزنزانةفيقبع،**

فانهالوطنيلنشاطهاعتقلوهقدالفرنسبمالاستع!اررجالانمنومديق"ابوابسيعة"كت!اباقرأواناكاملااسبوعاقضيت

فيلامهمةاابسجنقدانؤلاف-اا!زنزانةر3ودفي-نفسهمعاصطلحالطوبلةالمدةهـذءقراءتهتس!تغرقوللم،غلابا*ريمعبدالاخالعمر

مننوبد،دهساليلعاله!ووالمعكرالاد؟بمهمةهي11،ـمةوهت!ادوحمنلانهو!كن،المئ!نعلىنزيرءرلاصفحاففان"طويلكابلا.ثه

واداها،المهمةهذ.لاداءنهضجسمهخمولمئلفييومهفرهيقضياءبها-ولكنني،ء-بالراشمةا!كتبافرألاواظ،قرأتهااًلتيالكتب

.اداءخير.ايضا

منتقومكانتالتيللاحداثرائعوصفعلىالكتمابويحتوي!ر!ءاوءا*فة(وفكرةاوحادثةال!يمعبدالاخحياةفيوليس

والسجانين،الحراسوبيئوبينهم،المساجينبينالسجنللاخر.فيانبا!ةجديدايحياتهفيلشىاي،حياتيفيصدى!يكنلم

لث!يئايتركولم،دق!يقاتحليلاشخصيتهيحللمضىالاشخصايتررولملاف،كتابابمثلهقرأتانندربشغفاللا؟"بقىأتذلكومع،!نا

نفسفييتركهاالتبم(لمعانيثل،ويحلئهعميقاتاملايحأماهمضىالاوهـكروا!انككاتبمواصنهكل"لعلوسجين"فيهاعباعبقريةبارقة

واثرالسجنوظلامالدنياكلامبينوالفر!،المزاليجفرقعةالسجينيعاملالوفتنفسفيوهو،ففسانيوخبيرومشفقوهـأخروملاحظ

ظلامفيصغيرفأروتصرفاتبل،بعيدعنبرفيفج!أةالقرانتلاوة.اررور-ةار!ودفيارفنيمكانهمنهاواحدلكلجواهركأنهاالالفاظ

الفرنسييقالموظفينبينو(لمقارنة،لهخبزكسرةسرقحينماالكهف!حدثه-ا!فىياوةمولهوهـءمووها!كونحوادثيا!اءحياةفيوفصرث

منعجيبةبشريةنماذجواستخلاص،الس!جنفيالمغاربةوالموظفينهوهذاوكان.اتو!ح:المصباحفتيلمةيلمسحينماالثقابعود

مزدحماو-لهال!جنفطبوالاحيأةابشرطةالمسجني!طميرحاغندبينمنلينتزعوهالكريمعبمنزلبابالشرطةرجالدقحينماارزي.حدث

بذلكواسبتطابم،الساخرةوالملاحظاتوالافكادوالظملاتبالتحل!لاتمندورمحعداللدكتررالمرحوملهوقدمب!رالمطرتدارنشرتمه)!ه(

54



كانالتيالشعرية!قراءاتهعفويااتالرومتاهـلرالنفسهالنزوعهذافيالاستعماهـعلىو!وت،بادائهاقامرسالةالسجنعرابمنيجعلان

نإ+كر،هوىنفسهمنصادلىالنيالروطنسيالشعرمنمصمهاالساكنةالضيقةزفزانتهفقلب،راكدحياةفيحشرءمناليهرسما

يشهدقدرةالشعرهذانظمعلىلهوان!يماالقديمالشعريحاكيلجعلهاعابداكانولو،الفكربحياةحافلةالرحلإ.واسعةمدرسةالى

يفعلكما-+لر؟و،قصائد.بعضفيالمضينالكلاسيكياليتاءبها.لصلواتهمحرابا

نفسهبذلكموهماالجاءـزةالحديثةالقوالببعضيجتران-كثيرونمفكريقضيان:قبلالادابتاريخفيطويلةفترةتمرانولعل

.مجم!احدفيأشاعراباتانهوالقراءفيهاويقهجالتجاربهنهمنهاليهننصرزنزانةفياشهرستةعبقري

للشعرمحاكاتهعلىلايدللإنماذاكاوهذايفعلللماذفالثع!اعرفاهبلها"ابوابالشيعةكابمثلرائببكتابالناسعلىويخرج6فكره-

الابعاءهذ.فيانوعلىبل،فحسبالتقليديةابعاد.فيالرومانسيالابفيخالدةتبقىسوفثمرةعنلأبهمنلينشرغاليةفرصةإخونا

لتجاربهومجلىلعواطفهمراة،الشعريةقراءاتهحولهاتيلورتوقد.العربي

الاولىالقسطمثسعرهمنوالالمالحرمانيحتلشاعرفهو،الشخحيةوشدةالملاحظةوعمقالتعبيرواشرا!الوصفبدقةالقصةوتمتاز

اللاهب:والشوقالملتاحبالحبقلبهويخفقالاف!المهودمختلفعلىعاشهاالتيللحياةتخليداوتعتبر،الانتبا.

صفحاق!معتموذوليوريقاتيبيندسأناميالحمايةمعتقلاتفي-ايضاشيوخهممنوربما-المفاربةالثبانمن

هانيالهوىمواسمهاتالرتجىالامسلذات!راءالتسجيرهذااحديسجلهااندون(واحديشجلهاانندوالقرنسية

نبراسيالشحوبوابهتالجوى.وماتماتتبيادريالنضوج،واكتمال،الفر0يقظةعنموهجتعبيروهو،المبدحاثواعي

بينهماحال(لشوقنداءولبتاحبيبةااستجابتماماذا...ا!انيوشمواردالن!نللفتاتالمشرقالتعبيرواخضاع

وتوفىبالحرمانسغف-الرومانسيينسأئرشان-فللشاعر،الاحجماموالعا"و.المفكرا!بانالشهوهـوتثعرضالاسابيعوتتطاول

:يناللاوسراباوهماظلماعند.الحبواجمل،للعذا!وانتهىمهمتهادىانةاي،بهالالماميمكنمابكلالمقد،النفسالي

عنيحواءدأفادسنالتمنييسحقنيسدلمنالزنزانةفيرفيقاءويخرج،يساورهبدأالمللبانفشعر،منها

وظنيشكيفيا!اتعياقةيازلتلافيهيفرقعالذياليوآياتيماسرعاناذ،ظوللافترةوهي،السجن

اللومقيلقيالقديمةالحكايةيعيدانالىارتاحؤرصا،ذ!كومع.الشارع..الىالفيلسوفليلفظالزنزانةمزلاج

:وار!رورباو!دراياهاممتهماارحبييةعلالقءلى،الدنيارحابةونسيالحريةحياةنسيلقد،جديدمنويتيه

دنفبهلخببمولايغريعأدمااكرههاهوا.ايذيوكلقولي.الابدوالى،حرولكنه...ونسبم

واحترفواالغدرتبنىقدمكلهمامقتهاالخلقنساءوكلقولياقرأكنتاقيذلك-واحههمؤاخذةاو-واحدةملاحظةبقيت

فيهنضبتعيمشيخهوفاذاالسنينكرليتعجلاله3لتتم"الريارةفذ.وكانت،وابنهنوجننهزيارةواشفاقاهتمامفي

:الجماليهزهولايستثيره؟لحبفلا،اللشبابوجفارعيواتبقيتوبذلك،اتقلقدالثالنهاخاءباناخبرتهمرةوذات،ا-بوعيا

وسلاميبعفتيوملارشيخاناشورةدفريلابانهافتخبرهاخراسيوعويأتي،وحيدة-عمرهااللهاطال-والدته

الاقدامخطىمنالوردرقةيحميغصنهيمدلثورربووالدتها،اغقلقداباهالانالقادمالاسيوعفيتزور.انتستطيعلن

وناسبالعطورالحجروافرشيواشنريحيخنىياورءاييشعور.دلنكبيرةدمعةمقلتيمنفانحدوت...رعايتهاالىحاجةفي

الاحلامميتشطيهعندسيفنىزمالىوانموج7لمثاعرفيعلىاهـيطرةاستعتثم،الصامدةالناسلةللسيدةتقديرا

ويثلو،والحرماناقناعةامنمدىابعدالىالشيخهذاو!عب!و!الذكطالفعلقىاءةائناء،ال!معة!ةانتقمباننفسبمممنيا

سمقهعصفيخشى،تكاداوالايةتنعكىخنى،ع!!لواذلكفي...امليخيبولكنه-،المنزلالىعودتهفرحةيصف

:(كبرىتهمة)سوىيعدلمحبمن!اشصاء.قادمةطبعةفيالاملهذايحققانولعله

فوالا!لالأئهاحطاسدواقلبيجلوىبنالمجيدعبدالرباظ

نتفسوىالعلراسمعتيمنيبق.لم

النتفتسلمحتىاحتاطكيفاذ

كله،هدارغم،تلبثلا-اكئرهاوما-(لصدق!حقتانغير---

والشولىالدفينةالرغباتعنكاشفة-المزعومالتعففهقاحقيقةالمكبولعصحوسراباشياب

ضاميانابطيبهخضيلنييكبيئلجدولضاماناالخفاجيمحمدعلي:شعر

غداالساعدينبينيضمكمنمن***

يرتشفللثغراوالنىديعصراو

بقيتالتينهديكمساندهذيالطابعهوالديوانهذافيشيوعاالاكثرالطابعان!ااذا

معترف!آالاجرا!روا!ي.هـنراءارمراقيالشاعرقضائدمعظمانالقولهذاعلينايملي،.ملاالرومانسي

ليتشهدالصدرفبمغلغلتالتييميوالقلق،والحيرةوالطبيعةالحبحورتدورالخفاجيع!محمداـلشاب

ترتجفوهيعرا.منقطهتكمنوعبحسبشائعارالوماحولهاالتبايئكانموضوعاتمجودفهد.
...3..كوانهامثهاالشاعريقفهاوالادب!يةالمدارستقفهالذي(الفنيالموقف)

وا!فارببيب!نصمها!يبعمىروحلمتاكالشعربهاعرفالتيالابعادتلكسوىعنيكشفلاالخفاجيشعرلان

فحسبعصرناروحعنبعدهابسببلاتقليديةغدتوالتيالرومانسي

ينفصليكادلاالهنقولاننوشكاللطبيعةمنالشاعرموقفوحتىلمستزيدزيادةفيهايعدلمحتىاـشمراءاعشراتتدأولهاعاولفر!بل

اساسهامباشرةغيرعلاقةالموقفينبينفامتفربما،المرأةمنموقفهعنمتداولاطارضمنالفنيةشخصيتهالشاعرفيه-شكدالذيبالقهرالا

فان،الحرمانهذاهوواستطاب،الحبلذةمنحرموقدالشاعراًن.الاثوانمحمد

يشهد،.الطبيعةحبفيمتنفسالهاتجدانتلعثلاانفعلاتهواطافاتهمسوفاالنزوعهذافييكنلمالخفاجيفالشاعر،ذلكومع

لمنيتبم(يلببممنومناحب):بالحرمانعندهالوصفاقترانبذلكمخلصايكنلملوانهفيللشعكيدعوماثمةليياذ6التقليدبمحض
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فيتشابهعلىيدللا؟لشاعريناداءبينالواضحفالتشابهجميلةوصعيةقصيدةفي(اهوى،اعشق،احب)الالفاظوكراره

واسلوبهنزارعيارةالىالخفاجيتطلعكانربمابل،المرأةمنموقفهما:فيهايقول

.نزادنالهقدكان؟المرأةمنينالانالىيثي-بلهفتهغروبهاعنندالشمسانحداراحب

فان(وسابنسباب)فيالنزاريالطابعهذااستثنيناماواذاثنيةركنعلىنارتهانالدربوفي

قصائدهبعضيصادفنا-فيمالولاتكتملانتوشكالتياداتهللثسا!غيمةبينماالبدرانحناقىاحب

السليمالوجهغيرعلىالبيتاقأمةتعجلهاهمهايسيزةؤنيةهناتمنسعفةبينمنالنورانفلاتواهوئ

كقوله:جديدالا-تضيفمقسرةعيارةبحشرموجةلثغمنالنهرانتشاءاحب

نارمنبلالنيرانشرقيةفهمتهاالنضارحشدياحواءلشمعةوهحمنالليلاكتواءاحب

النار!ودمنصدادممناحيهاالرشيدهارونصدمنمن!بحقلفوقالكناريومر

الصورةفيهلوحيلاالذيالجامدالوصفيبالتكرارتشبثهاومنبتالآسمنفرمخالقمحمن

كقوله:عاطفةاوبانفعالعطرهايعبقالحورالصبادشاوخطو

مثاهـياصدرهامزمجروردةخدعلىفراشاتبرقايا

الارارتشققلويودبؤرها!يالشمسوهحود!قة
فخارامقصديرنهمطيانخلمةخذءالىظلاحتى.اذاما

جلنأرسبمسوسنامقمةفو!منالصخرانحداراحب

اقجاهز:الكلاسيكيللاداء-قليلةاحيانفي-اس!تشلامهاو-بربوةويغفوسفحفيلينعس

النحيباناتالورقاءتجاذباراكليمابحدأةتلويالريحجنوناحب

الرطيببالغصئيميداللشبابقدكانبالامسنمشةبهدأةشحووروتحليق

كقوله:الداخلمنالصورةعناصرتنافراوبخضرةزفالحقلاخضلارواهوى

خطوقااوحلالن!بيوالسنبلجرةنضحمنالماءسحواعشق

بالسارمحزقهذالالنورموحلهذاالسيقبتتزاحيمفنرسمها،.فيءلاواوطرا!ةالا!رامنمبحظعلىصوروهذ.

بالكهولةصادحاتبأبكجئن!افافونتسلسلفييبدوقدمارغمالزواياوتخيروالتلوينالتظليلفيوجهد

الشاعر،خطىيوحلانبلهوحلاالنوريسشحيلجمف!رريو!اوسائرا!ةهذهفيوالحفاجي.والثتتالتفككمنالصور

باللكهو!ة.ارمسونآصدحيرفولايئدثر.وربمايطدالذيالوصففناحياءفييسمالوصف!بةقصالده

الثعرهذاانم!وه!االحرالشعرمنقصيدتينكتابةتعجلهاو:يقولاذفهوقبانينزاربالشاعرالوصفهةقصائدهبعضفيتأثر

.التقليد!نيزعمكماالطولمتساويةغراشطرلوىليسوالرؤصةالمجدمنشموخاالعلاتحكيسوامقبلادي

والسريمالمتقارببينكجمعه،العروضيةالاخطءنحىوقوحاولو!يبافوافها!صومةالماسمنعقودا
للفتنة..للحسنبيادرالياسميئمنحشودبلادي

نديوورديئروموسميعييرمنرش!واوبي!يامولتالنجومفيهاتشوطناتجط(بلاليفزاهـ)بقصجرة3رناقيقد

:(ادصيع)فيالمستكرهارر!لوالرحافالصخورفيهاوتهوىوالندىالياسمينحدودهاويحصنوالعصاؤير

!اف!الهؤىموالمهاتايمكانةتدانيهالاالتينةالمطشاعرناعندولنزار.الدوابطوتدمن

غرمتيبالهوى!يءش!ا:الصورةدسمفيبهمتأترفهو،اخرشاعر

افقى!اصارواينالفتيالجمالعطرلتحشىفوفهعبابهاتلف

،-!..--..مالوحدةععزلةمنفانحلالشيابعنفهـوانفيثصوف
جاهلةدصيدءميارلعالىتععيلاتحمسمنس!االان!فال

--.وة-كلرارهااواللغطةاتقاوفي

الن!.معاود"وعدمابتعجلسببهاالهناتبعضانبزعمذلكومعحدائقيبيناتوليبمعتزهو

وللعلعد،وللشطعرالثعمموءطيبهنرولعمثعةفياححباقبلئددفعهمثلئطبعفيلسهدلشعرداريتسكئالشويبشوقيحبلى

والامل.(خريف!المحضقوةالسهـمة،الاخيراليوم،ورتالةلثتاءالروعةلروعةياتفؤ

معابدىالعتابالحنمنفاملأ
عاللمفياستحدثماعلىالجادبالانفتاحنفسهالشاعريرأخذانطيد.

اكتمالا.الاكثرارتوىالى!4يرطوروانو!مررموشهلليليكحلالبرقووميصطرمطر

الموسيقى:وعندبةالاداءطرافةوفي

عياسار!ارعبدادصرةشسصثرقدالوجدوهذاعنيالهوىاتخفين
الاخضر.شالهاوفتقالعذراثورةواعلن

الهادئةبالنغمةفيتاثرالشعريةمراجل!كافةفينزاراليحاكيوانه

:فيقول(حبيبتى)ديوانفيتشيعالتيالمتصبة

!ذشصيئشهتعارفماكيف!وسالواسالواعنالوحبيبتبم
..مصدقتااثوهمذاكوبعدالهوىشتيتجمعنامنكيف

"*لابلار"وثنب"*داب"ق!عتساسألوالوحبيبتيالملتق!بينناصالىواين

انتحبيبتيلبموقالالطريقسدعليلهمقؤلي

من
والتوزيملللوكالاتالعربيةاللثرئبينا!رىهو،فائمايظلاللشاعرينبيئ.جوهريافرقاانغير

المتنبيشارعللعذابرمزسوىعندءنكنلمواخرورياشبعاالمرأةفيوجدشاعر

بقوله:الخفاجيذلكالىيشير،والحرمان

-----غرامي.ليسالمجونغراماذفعنراانتنزارتقوليلا
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