
للرتالناعئرد%رل

ص1اتأ.عود)*(الةصلهذافيسثدرسهاال!يالقصيدة

4.هـ-راارت،طهاضرى،.-ناتالخ!اوائلفياجد!داالشعربدايات

إحربار،تاخرفبىالةوبيؤكرز،يدخلاخذالاهه.قىبههرصديدبتبأر

!نابرا:4ماؤتتمهـد،اكبكأالاث"ضرلواؤء-4اتيمار!و،لثانيئاالعالمبقى

تحدإهـوظية--كأواءادالضم،فى4نهصديدابرضماعياوءيامنالتيار

للنئىءرربذاكوؤنج،في"يعيمثرالذيمجتمعهفيكعضوالشاعر

الثعصارتباطمنبرلمغاقدحتى،الخصيببالنجديدميشرةآفاقا

عليه.ءوقوفانهكثيروناعتقدانالاشتراكياتيإرابهذاالجديد

اثعراإ،تبرداقان،تقيبمهفيالاعتقادهذاخطاالاننعلممونحن

نازكقصالدفينرى153،بالرومانسيةالارآباطؤويةكانتالجديد

لضسل!،.اًاءدبرباث.ءراروادمناغبروواادكرة،ثدوالقصالملالكة

رضياريعاسنزج51قداروماف.يةاابدايراتاهذهررغمفانه،كلهخطأ

هـ-دىا"فون-لامالباإهـهـوال!!اك!كل!ء،رحتىي3الاثنراالفكر

اًءاكءهرءنفير!ماىاتماعيالاص9ءجأماقإقلثم.ا!تي!ارهذاشعراء

.فكرإ(ءذهبماالاشنبراء-ةا)ـواقه.كأيتخذوااماذإناالجدد

دحف-لكبفاء-بمبب،رةاو،تراًكيالايرا)ضب،رهذانشأكيف

ه-،رالا!ثار7منائراكان-4دخواانشكلا؟افكريةاحياتنامجرى

ارهبباصراعهؤيالاضصراكياالمعسكرلقوىتحققالذيالباهر

هـ-ناًكثبرنبهالانتصارهذا.الفالشيالمحورقوى?المستمبت

ء-دةاقوىعلىالغلبة"ذهمعل،حققنطاءااناىاببت(المضلممين

كلهشرايكونانيهكنلااوقتاذاكص؟ىامالعا1اريغشهدهاحرببة

كانتاتياافربيةاابرأسماليةادءايةاتصوركانتكطكا"خطااو

العربلآ،!بادانةفيالاءللاموسائلاظبعلىمسيطرةاحبناذ)كالى

ة:وإ-والمه11،دية،اةوةاالسباب"قكثهرف!"إ*ونانمنبدلابل

اب-دلافيقةالحقبوجه)تهرفجافة"حاولاتعندنافبدأت.معا

نترف--ىدولواشترا!ةاوررببةاارأ!هـ(اءكأار-نالناشبا!عائيا

.اوروبا

؟3ثورةظصم--ة511ثور-ضاهبتحتىقف-للأت!:واتتمضوام

جذري.اكيبرمنجلإة""!اعه(بهافيوء*،1و!بىت،5291ده*ضةيوليو

.إةا!كروااكأماد4الاؤنواسبا!ءةوابة)عسهكرا*هـادلى::اءختلفشههل

.ىلم!41طامااو-ادعاكاابرءث!امنإورة"هدأهااؤكاكازتاق"حقا

ءغفولا.ةهـ*ءماابقتهنك!فاا!سادااسبابمنا)جيشلضطأيبرومحاولة

اء-سإدا--ودان((افيعريةالنئضالاتجاهات((ت،ب3منقصل)*(

أجديد((االثهر"فضيةكتابهمنجديدةطبعلأفياءثصجهكتابنتهالمؤلف
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عادؤ!ر

ءلغ

لركؤص!دييز!ي!قي

ا&ظامذلكءاء،،إقومكاناكننادعائمااىااتجهتانثت)5ء،للأ:ها

قىاًما.لأالارر"تههاروبرياا-ةالاهاةفيومحاوالا!طاعاوجعيةاعواءلءن

افء،بفان-الاولى4الحرصباهنايعنينااذياوهو-ا)ة*ريالميدان

ا،ر!فينفوذهفا!ىواركانهك!وتداع،ءمرمناربريطانيالا*-ت!ه،ر

4يفرة.كانالذيالثقافياصضكارهتزعزعالىادى،4العروداقطار

احبادا((بسب،سةاخذتانممرلثتوما.4ليةالعرالامةضعوبعلى

هـ-ذهفاقتضت،اخرىعربيةدولذلكؤيوتبعتهل،الاي!جاب!9((

واهدافمختلفطادعذات9"ثقالدخولالابوابتقنحانالسياسة

فىبحربرةتتمننعبداتارنني،الاشتراكبمالعا"ثقافةهي،ء!نلمفة

معتصطرعآراو!،واخذت،قبلمنتوجدالمسماحةاقيتوالتعببر

ى!ؤ.ثاره3تثغهدا)عربي4بلدانناتزاللااصطراعا،اسائدةاالاراء

بصواتؤ"هاؤ،ن،ابجاب.ةكا"اكائتانهانهولانعنصضطلاآثار

صفوهـي،مجددةم!ج!ال!هوموجهعلىلمكنها،مضكددة""اد

،*-ونانينبغياضقهاؤةاعالملأن،العميماخيراالا!:نجلاإنولميةا

ن:اؤس،"برتتعإرةر،،يئاهكر'،توالاتجا!ارسلدسا!جميعءةنوح،صرا

---!ا،لاصواوانسباء،صا/،ماصلحيرونهمااكإس":!اوي!ار

ف-ىؤ!مكثالنلسينفعماواماجفاءفيذهبازبداؤأما،ةالخاء

.الارض

اجد!هـيه!ناشعرنابهازاثراككطالاشتراي"اواقه-4اهذه

العالميةالحرباعفابلمحيعندنايذيعاخذالذيالشعارفيتلخيصها

هذهالحيماة"سبيلفياو((،الحياة"سبرفبم"*دبشعار،الثائية

الىودءعهاالحيإةتطويرتعنيبل،الحياةواقعتقريرمجردتعنيلا

عنتختلفهذاو!ي.الشرعوا"لعلىلىالخرعواملومرة،الامام

عثر،التاسعاقيناختاممنذافربيةااوروباعرفتهااالتيالواقعية

منهاؤولدتات!االمسرفةاذاتببةاوالمذاهبالرومانسيةانهزءتحين

.)1(اجديدبم)االواؤبة))تسمىماكعيرالذلك.عنلاتفرعتث

لمبانهاالغرببيةالواقعيةتلكيتهمونالجديرهالواقعيةهذهوانصار

?كافييمةالىحواأاالذياًلامر،للتجارباحرؤىاا؟لتسجيلالانعن

ؤ-،ا،ت،علاالتياةفاهاتامنكثيرفبىواسقطها،جامدةباردة

نادون،اض!سىاتب،ربمن4الضئيهالكئه+لأالزوايافيوحه-"!

الذيالانتاجالاش.تراكبة(("الواقعيةبيخصونمنءـناك)1(

اكز!ةاما.الافئضراكيمالنطلتحقبقالىؤعلاصاردفدفيبصدر

فيتمون!-صابهاالمظئرةاواليأإاكفزعةتراكيةالاسالىالطامحة

الا!لاحينينرللتميبزكب+راداءيانرىلاب!كااجديدة".ا))الواؤع.ة



ثام،ا2"ءالمجةايايدفعهااءلملأوالانسانيكأيهدينوراخلالهامنتتلمس

معالمحتخدءةءنءاجزةئهبرلمور"إبي"هابرعلوهذا،اوضاعهـ،تحسينو

إر/دونهـاا)تياجدلمجىةاالىواؤعيقياما../طويرهفيوا!ساعدةالبشري

اجدليااتنازعا-بيناتياطورةالمتالدفياميكيةالحيةالواقعيلمةؤ!ي

ف-ىبدولا،ءنهينتج؟ء.إرعاالاراداتينروالتصارعفاعلالتاو

شد.والجمانتراعواملعلىاءقدموااخيرامارانتهمنه،ينتجاننظرهم

والةنالادبيخضع"ذهب3"تراكي4الااواقعه"ااننرىهذامن

يؤداء،1وا1.1والاننتصارا-هااا-ورك!باا،:،نواالاديبيلتزملأهداف

ا"ةالمخااةةءبئااةءهةباولاا(طلقةالفنانبحرربئرؤمنلافهـو.تحقيقها

اذهب.اهذاؤي1،بيرااخطراءوة.ع":،شرةا:اإتبدىوهكذا.يلفن

وض!ره،4بوعي"دفوعا،شة-"الؤ"انائراموإ؟تفيالاربماانهوهو

"-نؤ؟رةفيالمقررالقوءياخطباؤممراالزامهم!اولةالىفيتعداه

رقوا)بالزامهاىاي!تجاوزهابلبالاهداؤطبرا)زامهيكتميولا،الفترات

فيالاءبرواقعفياخطراهذاترققوؤد.برفيرهالهيمىمحلامعمينلا

الىؤأدى،ا-متالينالمستدالفرديالحكمتحظالسوفييتيالاؤحاد

اهنلفيناا!بارؤجمماطظانت!واالنظرةوضيقاتعصبامنرهبميراث

رعاطلمابتغلىابرلمناورضا?لميه(اومحاو)"اةنافياةرديةاومعاداة

!وءةاالىزةوذهافيدخلتاتىاوالاقطارروسياتزالولا.ا)!ملعي

مفكر،،--(منعددووجاهـدالثقهلالميراثهذاعقابيلمنتعانيهذا

ااؤن،نيطالبونالانوهم.الخانقة4قبضت"نااتخاصفي/وفنانيه!

ؤوالبما،واختىارافكارهوا؟رازءوة"وعهتناولفياءريةا"نبقدر

هـ---قىالجمإعالاهدافبنشء!انيلزء4يزاللاا)مسائدارأياكانوان

بها.والتغني

دىافنلنابر:ءصرانهـو؟اه"ااثرناالذيالخطرهذاكنهما

ؤىتا"اؤناء4ررعخص"هت"هنىانصدالىالمقررةالجماعيةالاهدافتلك

د+،سثرازراجءنلى"وتميزولا،بشيءءنهايتميزفلاالمجموعة

،4مرصوصهم!ررةت91كلينئ!ا)ى4ماانتاجهمؤصستحيل،الفنانين

اجربصدةواحدةطبعةمنالن!خكألوفم؟شابهةء"وراىاولنقلب

ير*ونولاإورمقولاينضجلاافنااندهـ؟قيلمونيناذامنونحن.وا!دة

اثخ!ءاتاسصائرءنتميزتومنتجةشخصيقىاست!قإتاذاالادسماغنيا

مااختلاؤاتختافزاو،لأمن"ةالبستحاربلنل-قدمبحيث،الفنية

نانس!طيعلاوفائدةمتعةاضا!تنخدم،الاخرىالن!روجهاتكلعن

.)1(اخبرى4شخصيانتابمؤيعليهـمانععر

تركخدمةعلىصهدهصبم!"ؤياة:اناانذلكاىااضف

فبتءولا)ى،كفنانالصعيحةوفيفتهيسخطىءقدبهاواكإداةالاهداف

فيتهتلانيجبكفنانالاولىعنايتهانوفى،سمياسبداعية

بصويراالاهداف.اكتصورا"ياالناضجةالفنيةالطريقةاستكشاف

حتتدسوىا:اوقدملاانههياالنتخهو،)2(الفندالرةقييدخل

فه!اذجدلاإيااالمدويةوال!شافاتالمر!وء-ةاثعاراتامنمحشود

وتصفيقااخاوءسصياحاذ-معبلمرتفعاؤنياوشكلاناضجامضمونا

-،تالاجةه،ع-اوا)شفموارعءظاهراتفييحدثبه(يرفكرناوفجيجا

لءفاتوالتعاله"حةيةمدةالاعاوفابهتحتووماالصاخبةاهـءاسية

الاذايمة.

كثهرفيحقققدالحطبرهـثابأننسلمانمنلنامحيصولا

.اًاجد-درالش!-راية-جتنظمالذيالمبكرالشعريالانتاجمن

اصبوراع!لاحءكتبهابريدةنقدبةبرمقالةنستمص-هداًنهنلويكفينا

إلالير؟ءددكىالخير"صباح))مجلةونشرإها"الهاتفالادب))بع!نوان

:ام!طوراهذهمنهانقتبس.5791

ؤي51!دقا((عنمركتاب!يالموضوعهذا!يرأيئ(بسطنا)1(

الادب((وظيفهتإب3منالاولا!س!امكوناطبعهايىدالذي،"الادب

."الجماليوالانفصامافنياالالتزام!ن

.المذكورالكتابفيالدائرةلهذهتحديدناانظر)2(

وكك...امبونوكت!ابؤنرللأوفنانونادببلرادباءالان"!رؤكط))

ا"هتقبىطاهونافاتولرددون،انرجدبردايةرايحملونبابانت!اووولاء

...اءماؤإتااكبر1كا،1مياءالاشهذهر،سمونو.بردب،اتذرؤءوااحياةوأ

صمبلملا.الملأ!ايرونلاو!المجميلةمذاهبعونبرشهاخاسا))ان

المض"4واص:ح.ا؟عافنايجدونلاهمولكتفنيقىقواعدعنويقرأون

افصةاؤورءقى.الفاظوقاءوسؤورء"وللنتص*رالفاووقلرووسؤورمة

.احء.!خصورهولالحدلاف!راوة-ر،رؤةانسانهناك؟ونان

اًنبدلاو!كنه،رئتيمها-ءلاوبرمزق،طهاممهءنإحةا(زدلمؤييؤتمثر

وكتابنا"...الانرىاءدبداالفجرإستشرفوان،ا--فبلاالىرنجطاع

.وثاواونولاالواؤء"نهذهنماذص!مدون.د"*ةلا)ط-*ونااشبابا

24كأفململأء2ا)قه-ةفيلولالمسها!ةهيررة*"و،ذجالتمل!!هفكأءورا

،المفصولا)ءاءلصدرفياالت،فاتوآ"زاحم،سياد-يداعءكأءللأم

!لاؤقهرةاقي?ةابإناقراءةامنوتخرج،وغل!بةلعباكلهالامرويصبح

.ءتةولء"راءطالقص4ايرقوالذيك!زرادف-ئاوان،ابطلا

القرإءء2لم!ماةءبموقد،فمعروفانوقامودهمهافئ!عبرافورمةاها))

يشفاونهارا4كاافنيا!برةأالمواهبا!"حابلان،كوىبالفوجأروا

احدترقيةاوطفل?لملاداوبرختانالتنهقه.ائدكتابرةفيالماضيفي

يتحدتواواثعوبكماحمايا!ةيت!ئاو)واانعلىاًصرواقدالاؤندلمة

ا!درةولاالموهونةلا)!ير،ملب"طانالأس!ومن.الت،سصش!لىعن

نااتت"،ء--!راوي!!حقيقةالوهـمبحوبرص..بالمراًزة.لكش.بالتي

.احدود"اابعدالىلص.،لاروناوانلىولب2ؤىلعبكاها،اقىالم!

اكة--دا!ولؤكبايننهريربم!فاضررالص!بورع:!بةعيرانبرمدو

ف-"ا*ءرةا!ذهسببءنبالب-كثمقالىتهيخم،ا)م!جل!قىوءا)م!

:ؤ-قول،والشاسةا!نوااةكرواالادب

م!دتة:قالمحةالخرببعدواج!:اقدانناارفعياالسببالعل

ئقافكأ.ووابر!ونآةاؤناكانكها(هاوواجهن،"تهـاكب"الالةاض!اؤقىا!ب

عفناه1و*،،لالباباوهرإءواند،اقث"ورد،"ت،!فاكتةينا،مرلمست!عا

اراًفداهـذانواج!-4ثام،قدفاعلىلمهتفه"نعيداندونلبسناه

دفى.كا"لةصلبةصقيءقيةو-دةفييرمتزجلحتىب!معربتناالخمهب

عرؤتال:قدوفي،الادبنهرأاندونالادبلءاررمماءعرفناالادب

سمالمفيصلقنطالم!ياله."وفي،تحتهاورانقرأاندونالاكليثيهات

ا):*يجةوكازت،اصبىقياء!رارضعلىاؤ!اهنانقراندونهبالمذا

لا1،اتفاا:ف--دوا،الفةراءقصصلاافق!دةاالقصةازدهرتان

."الهادف

ف!ىاعطهظوفد،نسإمالقاسيةالمقالةهذهؤالتهمابكل

الاذتاج!ثاامنامنلةبة.*قىاسودان((افيالشعريرةالالجاهات))كتابنا

بقتضينااءقااكن.ال!،ءبزءةا!نادالرةدييدخللاالذيالصارخ

-وعاتاهذامنكلهير*ن)مالجديدللشعرابىكرالاتناجاننقرران

ا-ن.االضررهذاعلىصربربئنجلمية3الاشهرااواقعيةاتأئيروانافج،ا

افةورباءنناصء"ءننجمهـبور511عبدء-لاحيشكوهمااناولافاءلملاحظ

!واوهـث،اياقتةاا)فردهـ"4اقعي)واعاىؤهلمهمردفيافياعهابعض

نادونء---دالهطالاملؤصو،رفيالمبما)فةالىر*ضهمدفعافىيا

ناصية"نوزجبم.لمأ،مفصي!اوق!تهمءناصرامنمقنعاتوليدايولروه

عناثة!لاناص-قىوءن6اجدربىااواههـكبمااللمفهبؤ!ماساءةءنعلانيقى

اواؤعي--كأ/ااءا.ومقدرلمهما)خكلامينهـوهـبةفيو?زؤصورمجرد

وذورمارءمهـاءممارس،ؤهم"اافناناير-".نحهبئ،نفسها-تراجميةالاث

وبئن،طيبةلمماراالجديدلأدبرناتثمربأنكفيلمةؤانها،ومقدرةموهبة

نت-جىةر،"يغهطلعاصراادب:،كانالتيلمئصالنهمنكثبراتصحح

اورود-!غربادبعا-!ا--طرا)تبالنفوذ(())ءضطظةفيانحبلسه

.!وأءري!!ا

افىدانو.،وانئوامخ.،ارواؤحيرفبةطالادبهذاانفيجداللا

ادت-صا":4استظدوقد،واءهقهالانسافيالادبانضبممنبركأ"ر
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درهـا!رين،ف!ادلي!ارمنعددايديعلى،جليلةفواقدالمعاصر

ءدداصانفيايضاشكلااكن.اقيمااًلسلأيمالصحميحائتاجه

تاماعزلاعزلهاحداىاالاديبزاقيةف!!فياسرفتقدمدارسه

صروؤنهقىقيمةمنللادبادعه4فيمافبا)فت،الاجتماعيةالموثرات

--شعارهاطهـامتحبن،ا!حيحةالانسه،نجةردهمالتهمنوافرغته

عا.إبمونانواؤكوت،ذاته"الفناجلمن"الفنالضارالخلاىء

احقيف-وا.)1(4وبي!ثضوعصرههـجتمعهتلقاءمسؤوليةايةالاديب

ذل!--عدوى"اصادقدكتابئامنؤلمبلغيرعدداانهيالمحزنة

اهـأاءإ-ءبادبرجهافتخرمنبينهممنكانحتى،الضارالتاثير

وكفأح!وآمالهم!ومههمومعنمعزلامنهيتخذانوحاولفيهانزوى

والخواءاكذبواالعقمهوةفيدانتاجهيئحسربذلكانهمدركغير

الصلشعرظعاىمس!بطرةكانتالنيالم!رسةانهيايضا!والحقيقة

باةقدكانت،الروماف""4المدرسلأوهي،الجديدالشعرظهورقبل

سئو4اوانتةاءالانعزالجريرةفيوتردت،والانحلالالميوعةنهاية

ا)ضصءاىاؤويرةحاجةيحتاجونكانواهؤلا،فامثال.الاجتماعية

حاهـالتب،رهذايكونقد.الاشتراكيةالواقعيةتياربهجاءاـذيا

رس،لته،فهـماخطأوامنايديعلى،والغئاءال!نفاياتمنللكعير

لجتفوفىيسبحواانمنبراعااوصركالوااو،مدلولهفيجمحوا

القالسليمةالانتاجاتءن4كاهذايغفلناالاينبغي)كن.الزاخرة

ثا5الانفانقدم.الجدإدشعرنافيالجدبدهالواقعيةاثمرتهاالتي

عبدالص.كااهاالتيأالاقهاص-ات4علبتصحهلرئرى،اخترناهالذي

ارببعازهرةحارةاطفال))بعئوانقصيدةوهو،المتشا/عرينلاولعك

م31ست-ةفياو)دسودانياشاعروهو،اًاوحمنعبدجيلين!مها

ال"بأبيهللحا!كأالتاسعسنفيوهووالدتهمعمصرلىاوهاجر

.الرزقوراءسببامصرالىسبقهما

؟!ت!ا!ىامللاحداثالرحمنعبدجيبمتعرضمعروفي

اعظههـااثعسابالقوىوت(ثر،الخمسمبناتوالاربعيناتشهدتها

!جالهه"اءثهبابا)يساريرةوآمن،5291يوليوثورةاطلقتهاالتي

!ر?اشتركثم.الجد،بىةللواقعيةاستجابوامناوائلمنوكان

نخبهقىسفي،ا!،ناامحراتاجهو،اخرسودافيمهاجر،له

وبى،السودان((من"قص،ئدسمب،5مششبركد.بوانف!قصائدهما

اطأ((ارصمناعبدبر-لميقصيدةهيوهذه.5691سئةالقاهرةبر

:الربيط(زهرةحارة

***

عابدبنحيفبمامخبوءةحارتنا

قلاعكأنهابيوتهاتطاولت

الجياعابناهلهاعنالاضواءوسدت

وارحياه،والزهور،للنور

الحزينوشوكهابئجوها!يفاغرورقت-5

ميتينصلوعكانها،نوافذ

عجوز،وبابها

***
الجدارعتمةو!وق

الغباركومةفيامفرود!ةصفيحة

تضوعلكنهاحروفها+كلت-01

الربيع")1زهرة

3**
البرجاليخرجالبكوروكل

الفالالتزامبينالادبالوظبظ"كت،بنامنالعانيالقسمفي)1،

الجمالبالمدرسةلدعاوىمفصلاتفنيدا!طمناا!جمالي"اوالانفصام

.الادعاءاتهذه!يشطتالتي

سالوصمض،/ممنهوكةاقداءهم

اب!ن!،لؤيللالهي!ون

...الهيا-15

الارزاقوسهـل،الابواب)لنلاقغ

ال!ياهؤكزحمةاقداهموتختفي

*ء**

يدورشتالمفىا(عراكويصخب

والجرجيرا("راًتوبائع

النداءينغم-02

السسماءفيالحمامانطلاقةصوتهفي

اقرىافىكالاوزيختال

السبابفيهد(

***

اًلبيوتنوافذمنالبئتو"رسل

اغنياتاشداء-25

والعبيرللنيونتحن

...بعيدعالمفبىا

يمبسثيأبهفيوهووالمعريس

القلوبفيالالحمانوقيرق

النهاراشعةمنالكزومفتنسج-.3

الربيعلزهرة

عابدينحيفيمخبوءةحارتنا

،،*

!يوركايمرحونالصبحفياطفالها

كا!روديقفزون،الممرودفييبتنون

ا!فاءاالشهديةعيونهمحمد-35

بالحنانتخضل

اربالااستدارةوجههفيوصابر

كالئقاريدببانفهورفعت

ياسمينكالنورواخ!"

خلخالرجلهافيس.،

3كالثلورالسئاءءمثرقووموذات

ب!وركانهمتجمعوا

العصغورلثغة!يلهميعكبممحمد

الميدانفيالحصانراكبعن

ببيأصاءنافورةمنوالماءس5؟

للسماءينساب

...الكميرالمخدموفروالشجر

كالثعبانكمتداخو!طياحارتنا

مسحورشارععبرهناكووالدي

قصوربيوتهس.5

ارجالواالنساءملابس!ييبيع

..الدكانوصاحب

كالبطيخحمراءدمارهخواجة

سلاميا:*طفالفقالت

***
الاكاةيرافيياسمينواطرقت-55

تفوحزهرةمعلالكلاملتقكل

كستانمحمدياابيكمناريد

سوالوجوههمفيوهام

القديمثوبه!ياعينهموانزلقت

الصغيرراسهفوقالهموموطافت-06

ا



الدموعورقت

*،،
الرجالكالأسىعادوحين

سعالوصمتهممعروقةاقدا!م

الكلامحارتنافيكالفيوموحط

الاعشاشفيالعيالتناغت-65

ؤصورعنا)صتماءفييهألون

الميدانفيالحصانوراكب

الكفرالمخضوضروالشجر

ا(ربيمعزهرةفيعيونهموا!مرت

والاحلاموالاطفال،لمنام"حمدس07

،**

عابدينحيفيمخبوءةحارتنا

ؤلاعىنهابيوتهاتطاولت

عجوزوبابها

***
الجدارعتمةوفوق

النير!مة!يمفروسةصفيحة-75

تضوعلكنها،حروفهانآكات

((الربيع))زهرة

وهـ-و-الجياش!ةازاخرةاالقصيدةهذهعلىنلاحطهمااول

الهتافمنالت!امخلوهاهو-تدليلاطالةالى،حتاجانمناوضح

يتخذلالدنه،"عينسياسيمذهباصاحبهايكونؤد.والضجي!

ضهـ-رلهيكونوقد.مذهبهالىاةجةاللدعوةمجالاؤصيدتهمن

يعلنهلالكنه6مبقظحاراجتماعبم؟عيمننابع،مرهفاجنماعي

لب،ونبرير"موظةاواخلاؤيادرهـاعلينايلقيهولاصاخبااعلانا

الصحى-الفنستلزماتتحققبلمساتفصيدلهجنيتفييبثه

احث!كيفلنلاحظاننابل.والخطابةالدء،بةكلتاعلىالمتعالي

اذا-القصيدةقجاءتالانفعالوضبطاهدوءباشديدااخذانفسه

.خفيض()مقامفي))-الموسيقيالت!ببيراستعملنا

عاطفننها-!يدةارقصؤراءمنكنثرينيغفلؤدذاتهحدفيوهذا

.-صاللا!ناذااعكاونعني.((جياشةزاخرة))بأنهالىممباهاالنني

اث"ء--رااءلملأوةاو،ورنيئالتقليديإلشعرلضخامةعبدةذاذهم2

وهىى،بهرزالاسلو،1إبساطايقدرولنف!لاء.نعومتهولرومانس!م!ا

علىا!تدارءدمءن،:شأو"،عامداؤصداالشاعرؤصدهـابساطة

ب!اهـفى!ك!برل،والتنعيمالترقيقعنعجزاو،والتغخيمالتفخيم

!ء"لملأكلهرهفيي!بدواسلوبوهو،الممتيو((الس!ل))ا)قدماءسماهما

فيرزصجبعلىكانمنالايي-خطهمهلا!كن،4يحاوامناكلوراميم!

ء:الغةالىل!وءدونتصريحفهاعلىومراساللغهـةعنانامتلاكامنقليل

والع"فارىكةاويسقوطودون،ناحيةمنخطابيتشدقاوجهورية

.اخرىناحيةمنوالنحويالغويا

ذوؤ!هفيتغييرالىؤارلهمنيحت،جاشعراهذام!ثلانالحق

ائوؤثىاالتفيير"وازي،بهالاستمتاعيستطيعانقبلالتقليدي

النئى!رؤراءةمنانتقلاذاالانجلإزيالشعرفارىءيحتاجهالذي

(دنثه.امحشركناالقرنثعرالىالمأضيالقرنختامفيالرومانسي

يئبخاوزانبعدا،-عرهذاعلىسبقبلفانهئوؤهتفييراس!تطاعاذا

ن*ا)خارجيقبلكمالهالسا؟قةوالرومانسيةاننقلبديةالمدارسشعر

زهس!4وستضطرب.الفسيحالنظببف(لهواء(لىمتعفنرطب!هو

ول!.-،مز،اقصيدةازحتويهااله!ه!االاجتمالمجبؤاقىبالرساقويااضطرابا

!-سرزهيرؤديانمنأشاءرا"كنتاقي4الفنببرالمقدرةالغنيكيانه

دعاي--لآاىايتعداهولااةئياعبيراةاصميمفييدخلاداءالرسالة

.والارثادا)وعظ.خطابةاومةالسيا!

ادفىياجالراا!نطامذلكعلىعنفةثورةالقارىءسيثورذاكاذ

همبم!-واطفالونساءرجالمن-الحارةزلهكلسهـانعلى!فى

لذيرهماتاحبينا،وظلاموقذارة،وعناءومرض،وحرمانفق!منفيه

.هذاونورنعيممنبهيتمتعونماالمدينةنفسمناخرىاحياءلمحي

يحكىءحمداالطفلنسمع-بنتأثرهاؤوىيبلغاكنيراالفارقا

تعجبنشهدوحين،المدينةمنآخرحيفيعجالبمنرآهمالاخوانه

الييايوصلالقارىءلضميرالاءلارةهذه.تصديقهموعدمالاطفال

يركحيةموضوعيةتفاصيلي!ىبأبئ،مباشرةغيربطريقةالشاعر

لكثن،واحدةمرة((تعمارالاسكلمةيبشعملاماثاعراانللقارىء

المدينةسكانسنالمبي!نالفارقهذاسينضمنان53و؟هبيتيه

الذكطالدكانء.،حبعنالطفللسانعلىيتحدثحين،اواحدةا

الذبم!"الخواجة))ذلك.والرجالانساءالملابسبالعاابوهديهي!عمل

دماءحمرةاناهـىمقنعةايماءةفهذه.((كابىطيخحمراءدماوه))

ماثمرةهيبل،الاصنبيجنسهمجردمنتأتلمالاجنبيهذا

-اطعامجيدمنبهيأثرومماالبلدهتاخيراتمنبهيستمتع

ابتياعمنيمكههماجراالمصريينعطلهيعطيلاهـوبيئ،اثمرابوا

منجسمهعلىماسوىاحدهم.بملىكغلا،اهملاطفاجديدةملابس

الذياعمشقاالمظزىيدركلانفسهالبريءاطفلوا.((ؤديمثوب))

مالكن،المصريةصياتهصميممنءنرعالمتالبمهميطتشبهههيتضمنه

كالبطيخالحمراءالدماءنلكاننسننبطحينالخيالفينجمحاظننا

.بلدهطيباتعلىالمغلوبالكادحالشعباءد"منمستخزفة

الشعرخواصعناحديثانطيلانالفصلهذافينربداسنا

الماضيةفصولناففي،ابكرةاالقصيدةهذهفيتتجلىك!االجدير-د

وحدةفيلمة.مونهاشكلها"طاوهـةدى"ألىللتضبيهيكفيما

،القصيدةمن-القسمب!دافسماميمضطورةناميه،تامةعضو-قي

بلايقاعوتنويع،الابياتاـطول.شويعمناقص.دةافي!امستبعة

علىالنئاعرمقدرةالىشكولاالقارىءالنفتوقد.والنغموالقاقية

'الاسلوبهستوىالىبهوالارتفاعاليوءكه!الحد/تالمملوبمنالاخذ

اللهاىوابتهالهـااحارةااهللدعاءحكايتهاليسواء،النقيءرياثا

اتوالتشبيهاتااتعببرمختلفوفي،الساذجالاطفاللحببثحكاصتهوفي

فيماالىات:"القارىءيفونوقدةؤصيدتهغضونفيالنبث!ة

افنيةاافرورةوا،الرملفىزناىاالرهـزوزنعلىخروج"ن34اليت

نفبمكذلك.وقفزهمولعبهمالاطفاللمبرحأكص!ا،ا!ءروجفال!

تالكفيالامرحقيفة-عناولءلهملهوااأكيد"،66أببتا!!بما)اخروحا

حىفيرآهاانه((محمد))خدنهمادعىالتيالعجي!بةال!ويبةالاشياء

الوظيفةادركقداقارىءاانا،ضاظنناواغلب.اقاهرةاح!باءا!ناصر

هـختلفةاة!م!امفيإكررهاانالشاعرتعمدا!يز!ولمفقراتاكيمااالحيوبقى

اًاحشولمجردولاعفوايأت!)التكرارهذاوان،قصيدته"رز

مغزاهايزداداوجديردامفزىت!سب"كررةفقرةكلبل،والثرثرة

.تنكررحينعمقا

التيالسلعيمةالفنية!و!،ئلالظملهنقدراذولياننريداكنت،

البليغالاجتماعى*ضمونهالي:-ايؤديابرعبدا!رحمنجيكلا-تءدمها

الفكرية.4رهـالتوحملاةالعاطل!حاوت"اداءفيتتدرجكيفلنرى

يكمنفكويمةووحدةالساس!عاطفهمناقصبدةافيمااىاوالمفتاح

الاسمأهذااءارةاهذهتستحقهل.()اربيعازهرة))احارةااسمفي

والنثي،واحدةشجرةولاواحدةزهرةفيهاايستاالتياحارةاهذه

وعطاله؟بهجتهوهـنونورهالربيعصمالعنثيءابعدتبدو

نسخسانهووتهده،!وؤقر!افذار!انرىحبصالاولشصورنا

اسماءتح!لحاراتمناوطنضةااقاهرةااحبءفيوكم.اسمهامن

وعتمة،ظلملامءنفيهابرماالاسما!سذتشحقكيف.مسمياتغيرعلى

.واهلهاوديلوا"رضوف!ر،ونصبوكد،وغباروقذاًرة،وبلىوتيم

والصراعوالجوع؟لهما"!لاتلمالاخفرار،وواركلنورمنحيماةهماؤفرتف

حروفهتآكلتقداسمهاانسخريةيكفيهاالا.ا":،بواوالعراك

-65-الصفحةعلىالتتمة-
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دحم!
!هياًوال!رالالفهحفراك!ى!ق!لأا!اا5

....

-ا!-حةال!مة!إى!حيىاهتنموراأ
!حيح

!اخبارامنكوءكأؤيغرلىمتالتيدلة51اصفمحبز"ءإى

ناالاوزآبرى،الهأمرزرؤضعقيسدةاىاي!ئتوكاالشاعرنا*

انتراؤ-صوىصانباىاوالا"لاءيراؤوىا)حي!اةءراعفيست*ث!ف

رذكيولهر،ث-،عو!و.لاولادهـا4-ة)تهااؤيمراتابانو؟هـ"ن،ة،5ا"ؤوا

طبيعةرو-نيروادهرل،ا""ض!سراةرضاؤارئهولكطزرا!4امل،روأرضلا

الاءل.حواؤزتدريجيمة،-*اتفيير!ممؤ،-و،مروعااتوابموضوعه

.هؤلاءورحمنهاللهفيال-ارةلم!*-،نا(ربر،ل!ؤلاءقىث!ؤأولها

اونيزالا،!ةالمصوا)رئاتاة،وكةاالافدامذووالمرههوناكادهـونا

،.وه!االارزاقإص-،لوالا.وابا،موةمنحانا-"اويبنهلونوؤ"ةونبر،لله-

4ر/ور"!ماهـللاص"هساليلأةيولاالاءلمنء"مي!ولاثادتاالا!ه،ن

)ـءصا)ث-اعو،ءرضهمه-االاير-صانؤ،فا.انوحرهنه"بمنصجاؤهم

قىاءز/5ا،فء!والا"لصواؤزا!وىمن!-وبل((مخدراقيون))ءبرد

ار-من،!داصءإىاناصددااهـذؤىولئلملا-،-.اكف،حاءشمافواس

؟ففبىلم،"ذوو:ااجدلإقىاالماد،صةاؤخاذاىا((ؤكره))بهاًنتهىوان

ةصدازفيعإ-4رليىاثياا*كل؟قطاأإتكاا!اإه-،نالائبويأمن((عاطهـقة""

ص-درفي.ة-سهعنكى:،-ااةك!ااقه-رةااضرصهقىاؤ!ف!و.سنه

وؤد،((اصوؤ-قيا4و.?أؤ-قىالد.ر"نهكرداءاؤباالاثرو-"-ل،ادروانا

وكاز--الت..عممقةكأء،وؤكيانيوفي،ء"فيرواناا)قرآنصمطت

((.المجهولفيزولمقالنمءاري

وقاسوه.بربربوه"حاملبرغمارجالاهؤلاءقلوبطيبةوثاني!لما

بربافعءبةالاصاطء"قىاهـدماىا23-18الابباتفياثماء-رادوءىء

زقلىرو!احباةيصءاازيا،المهدم-رال!قهؤ!ذا،وا)-رجبراكراتا

رقةوص:،نذيبرء"وتازهبدةابضاعتهءلىيضكا،اكفاوطاء-توىهـن

ورلشاجرا.هماحدىؤبىامىكانااولئكوكان.كللك3أنهمشم!:نهفينجختررو

غضء،ملأوسرعء.دور!مضبق4-االبإدقءهم)ةكبماا1،المتجددةادالمةا

ليروو-صةهـ:اائقفو.زاله"رواالح"اة"لمصاءبمنولفوههـ!كثرةمن

احارةاسكانانود!عبىبان41نم-.!أا!اث"،عرااؤ،محيةوانكهف)نرى

اءوواء.!ا3ثبووءـمبل،ءينقطلاءإبومن!صلىلأ"مص.اهـةوبيهيشحون

ة.:كمن،فالهمونءا.ولمقالى!ونو!مذاكلمحيوئونيكووكيف،اعرادوا

اهـرقان!ه-ا،روجمرونطيبونصبل!صميم!يال!ئهم؟وحرا"-ان

وتهءسو5*دور!منئمثرححتىناءظاذوالبريءالصوتذفكاذانهم

قوبطيب"عنالحد/بثو!ذا.ؤ-!اجرهمإئض،كطوبهـ!سبلفى-،دأقاوب!

روءاىممصىوهمءجردولا،ماخرءتقومىادءاءمحضلبسمواط:ء:!ا

اوائكحي!اةواقعوىازقروميوكلتشا!دهما!صهـودل،كاذب

.اضراة-ىاواالر!اإعىالسرافض*باالسرإعبالمساكيىن

خبط،إ.ووءملاثباةا-جد!!علىاه.وارهـ!والا.وثةاءلوئا)!ها

،وءصااباخروااوتاءضأهـدءنين.لرماملرءمعاسكااحارةافبخ!ت

اهـكططرا)"يس!العر))الىقنيهـفجزلنما،والمجوع"نيرقادمين

نءبردلا،ادارجها"ال!"بءمب!ةالضمهاست!عمالعلىاث(ءحرااصرار

إحلنمن،ويضا(اوزثهبهـ(يمت!قيمهـانالتىا.رومر((ا"الفءمحىالكلهقى

موا!!-ةءلىنب!الافاءرار21ءابهنالثعاعرويرمز.بادزواج

اطؤواةا،الطةولةورابرء!ابةاعرالىلىواا*وارثاجميعاماماحياةا

وصءاىعب.ي!ال!رالاملعلمىإضااهم!اار!واعر،اطاوورةاوشةابرا

ال!ظب!وص"4.دأث!رهذروةإ-!،اطفولةاعنحدبرثهوكا!نالرص

يسير،تفدتربهدإفماايتض"حاحباهـفىاسببان،53!اواضعال!طؤال

ؤه،،الاءبررجائهاورءز،الانافيلأء-تقبلفىيمالامل"ءفد4إلدؤهم

احبوبلأاو!-ذه-لالاكلوهـذاالطهربهذاحياتهـ!،بدأونابشرادام

إجنةظونيو!ءجيءفينا"لانح!،مناولمبس،اةءطء4االمثتافلأ

ا(ء:مع؟فىيمنريرةاوضاعتفم!دهـا!لاحباتهمطولالفضائلبهذهبه

منمسحةاطفولةعنعبدالرحمنجيليحديثفييبدوقد

مهمنلسنااكننا،الم!ءحةهذهمننخطيهلاونح!ن،ارومانسبةا

نرؤضانهط،ؤنبمانضاجكلفيرومانميةمسحةكلإءارضون

وحي!نا*اطفياالمرضحدالىالمبوعةفيتسرؤطحينارومانسيةا

البسب-!الواؤعىاثماعراالهاوبو.والاصطناعاكذباالىتتدلى

ا!حاربصمدقهرقنه:!ااًلممطؤروالادعاءاًلعارياتقريرراا)5،زؤ?ن

.اكذبواوالبوعةا-قمامنوببرئه

إماء،واهـريح،واحدبعدواحدااحواؤزاهذهالنئاعريبث

هـنا"تتزعقىبسبطةواقه-4ءموراءسمنحدما،تحداوضجب-بمدون

افذيلدعاءوايدوراذياالحواراوصا!-،4او؟ئباالح-اةحقيقة

الحديثاساوبمن.أةتربليإفةتجبنتىاةىاوالاحلامالوالا"يهردد

باناؤظ!،فينجح!اذا.تصدإقهعلىامناو-45افجرملا.ا-و"فيا

الإملالذىبر،نإفنعف،انعل!سهلؤقد،صقاتحدثاءجارباهذه

رو-لالبلاىاافاا!حىنؤ:ظلع،التحهيقهمكنء"،دقاءليربثه

و/ءلءحلها،والمرضاءوعواوالفر،وا!"ذارةاعتمةا!سذهؤ!بهززول

ؤشتان!!اءلى()و(سهمن))اًر:ئتو-حه"ل،وال!حمةارخاءواالضور

دىاروهإيب.هم،9*يابالمبتلكاءصالمنمحمدويلبس،المشتهى

برجدؤلم!((عاررارهرة((خارةاىاامف"اهساوز،نن،الضواجةان3د

-صدةعلىضول!اا"م!ؤبلشرفق،برلوء:اراوقآهـلم!وصدأخرابا

الاخيرةابب،تهالىبرئناؤاذا.لىئ"خ!*وفووشجروءمرانونطاف"

:11-8)-ءابقيصةانهرؤقي"*ررالضي،7-75(

البم!ارعتمةوقوق

لمافاراكومةفي"فيوورمةصفي!ة

تض-وعاكنها،صروفهاقآكلت

((ارويعاز!-رة))

إمل،اولادهااهقرأفالتيبا!ءربةاءارةاا!منقرأ)م

اظاهصةاءوا"لكلعلىيهلمواذياالانسانىالاء-لرءزفيهفهـه:صا

-تضوعالكن!:واءراراملةكطاتناءصهـعورددف،،ا!ناءوا

....الربضعزهرة

بر!يلئوامحهدةهر!قاا

افكمالا!!رفوقال!فه"قاء
له"طالصه:دراساتسلسلهمن

سثوادجار:تالعب!ف

ال-ءصاراخترقءصحفياولسنؤادجاركان

هـ-ذاؤفيوهو.ضيةالصبالثورةصولالاعلاهـي

الثورة!بهبرةواةصحةسرإعيةفورةيقدمالذيالكتاب

4معايشتخلالمنالثورةهذهلنمايقدم،الصينية

هـن،ا)صينيةالثورةءناالميدانمنيكتبانه.لها

شو،توزخرو،وتسي:العظاموقادتهاهاوابطا!معاركهـ،

شوته.،بب،ول!ن،للايان

زكضصفالتكا!بوحدهابال!ظ!ذاقراءةان

الحديثة.الصح!نتطورحق"وريغ)تا1/ للئشراعةلل!:إالطلببعةدار
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