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ثوبهى.دكنوريا،

!يئ

حم-د5الدكتوراجليماااعالماوأستاذناصديقناانقيريبألا-

ف-ارفي.رائةوالاخل!الفنعنصريعنالفرإدببحثهالذويهي

،الجدلحولهايكثرقضيةوأئار،حيوياادبياموضوعاعالحكد

.يسارالىيرصرلىاويمينيشإهـالىتمذهبادطاتهاويتفذهب

بصماررافيةا"ام."مس!3تاملوق!ةالئويهبر"الدكتوروقف!قدر

الذيحكمهاةكأاصثمانظرواارايا!ببهاواجالا)وقوفواطال

اثهـوااوغل"هيالرائيئهذهءاًنوهو،ال!رشديدانهاعتقد

((.الانتقامبروحتشبعااًلعربيالشعرأشدوانها"المححاشاالعربي

شروح!سامنءجردة،بشارقصيدةانولم!ذيبادىءوفقول+

اتءه-بلعثراتشأنعاد!ةقصيدههي،وتخريجابهاوظويلاتها

احديث.اولقد/بماالشعر!ىاوالصقاغزلاقصائدمنغيرها

فب،--اوصادفلا،وتجردحيادبفر!االقصيدةهذهيطالعألذيوأ

؟لاءكثوءااوسفبهامعنىولاالعف-ةغادرتهالفظةولاخبيثامعنى

نقر"لاقصيدة!هي.الكلاممنا-اكطااوللرذول!بماباتعم!كولة

.بذيءتل!بحعلىاوصا!ه!صا!ك!نقعولافحمشاافىثورئصهاهـي

هـتهوراًءةمناقارىءا4ومستملص؟لذيالوحيد؟لمعئىانوطبيبم

تلككانتحقببقي!ة-عاطفيةبتجرفيءركدالماعرانهوالقصهدة

،وذإبىلبمقدءاتتسجيلهاعلىحرصو،لهسوهمي*اوالإجربة

.الارضلغاتبجميعالغزلثعراءكلشانهذا!يشانه

ي!سادولا،أشعراءايستهويمأاولصورهبجميعفالحبا

يحسبونالناسوكان.اعش!قا!ي!لاملديوانولها!شاعريعرف

وءيرةووطنيةحماسةشاعرفرحاتالي!"سرالمهجريإثاعران

لمحيكاملبديوانالسبعينجاوزانبعدعاليهمكطلع،غيرو!قومية

ة""الئإ(ءطدعة)1عنوانهالغزل

ل!واء-برثاربرانيةذهئهتشبعوكر،اـئويهيااهـكعتوراولكن

اتفقيبايصحمسلكامئاقث!صتها!وءسلك،الفنىحسهبعباراتها

وتعقي!ب.تعليقبكلرحبقدئفسهوهو،عليه

بأنوجزمؤطعكدانهالئوير"بادراهـةعلىيلاحظماواول

اخلاقيةءيرواقعةهيلمرائيتهموضوعبشارمئ!!جعلالتيالواقعة

المخدراتمنوكانتربعيعاعشريناثلة-لحرجاسإب!"راانمؤداها

ابراهيمالراحلالباقدذلكالىذهبكما)المحتر!اتهـ-ن!

صمفانتوءضهاوسخبر!يهاشمتثمبهاغرروانه(اولزنيالقادرعبد

هـ-هـهانالئوإ"ىاد!وراويرى.اجمعينالبمثرمنشخصها!ي

عيىهاخلافلايئونافاروموقع"واصراوكمعركةتاريخيئحقيقيةالواكعة

كهفإدءـثرانذ)كبمدالنوير"ىالدكتورحقومن.كيهاشكولا

اسودكى--جلهاواـماـواق!ةاهذهأسقطتا!دب!التاري!كتبان

د-!"اجنايةا"هذهانيف3يعجبلعلهول،وابش!اصفحاتها

ارادعاحكمهميهاليص!لمرا،حينذلكفىالقاضيالىامرهاإئته

مرتكبها.كيالرهيبوقصاصه

"-ئاوغيرهماـثعراًءاان؟لئويهيالدكتور!اتبرفئدريو!

وق!ائمدا؟ماو-"لمهـمكون!الفنواهليئوا(صوروالمثلئيقالمبد!ين

حط!"ةفصورونط،،هموكعتتجارباوحياتهمثىاحدثتبعيئها

الى.المبدعوناواضكي!جنحماحمر9ما،شعرإ4"محاضر"!بمخطوة

ويتوهموفييتصورونمااكثروما-الكنببل-المجنحالبال

ت-امواكاسى.ا!اؤعفيلهاثرلاهذاوكل،ويدعونويبالغون

"--شخوص!ميجبلونوابرداعخلقاهلدوصفهمالحقبهذالهم

علىويضمون،يشاءونكيفمايشكلونهاو،يختاروناله!اطينةا

بهيكتملالذيأ!:حواعلىويحرءونهآ،كلاممنلهميروقءااسنتهاأ

هـ-قنماذجالشخوصاوائكفكونانشرطاقليس.الفنيالعمل

.هـحددةواقعةاومع-ضة((مودإل))مناونفسهالفنانمنالاصل

وهم،فيوهماتتونؤدخ!رافيفيبشاررواطاضياؤ،لواقعة

ؤ-.ددامولهذاعليهيعآبولأ،اثعراءا.كاذيبمنتكونقدأو

يرها.زضوبرعهـذالثواحسناواقعةاتصورناحس

هذهبوؤوعجاز"امؤكداتم!يىمايصلمماذ،اتنويهيوالدء:ور

.حدااواحداو((ا"،بطلا"حقيرو-ةقص!ماءئمهتذهب،ثةلحادا

وان"يرحتىذلكعلىخلاؤءولا،الاول)ابطلا))هونفسهفبشار

يسةدرجلامعلهالمحجوبوان،اعمىكانبشاراانالنويهيالمدإور

!+دةالقصفيجاءكماا"ونطر"بحديثحبيبته

ارجحالرلما،.ر)ت.فيبشارصديق،سعيدبنءهـرهو((عمر))و

.قه"س-يادواتاستكمالوحماولوهو،النويهيالدكتورعلىوكان

ذات((البطلة))اخباركذلككايتقص،ان،((الشنه؟ءاجريمةا"

اءأم،!فيومن،-:تهكطقبيلة-يلىوا،*يحوناومن،حولااضرينا

،العضئارآمنالإسورمتنيهالففتءت2رمتىتعبفها.تحشىاقيا

للف-ارىءلتطكدلازموناشخوصا!ؤلاءمكل.حاضنتهاهيومن

واصوقعتقدت.فر2لااخلاق!يةجريمةاناوهيالقطعيةالحقيقة

.وزرها/منبشاريفلت

ة-ي1بالبحث4نفعنتئقدالئوي!الدكتوراناعتقادناوفي

"صناولؤقد،يةثرا!4فيمنهقئدةولاا"ضرورةلامماالتظصهليهذه

ي!ونانإعدولافالامر.((العامالنالبأىابرلملاغا))لافنياعملا

صثاريخفيأحدثت،فلاقلناكماعاديةقصيدةوهي،شاعرقصيد"

ر-كثومثلهـا.دويالفكريةالحركاتفياهاكانولا،حدثاالادب

اغلبهن((بطلات))منا)ننمعبريا!ربتراثفيماوكل.الثعرفي

وهـا.مذكوراشيئاذلك"نالادبيررح)م،عر!نفان،جهولات

الفليقيماًلافيءلاالئوي!حهاالدكأوربذلهالذيالجهدأضيع

الاحقيقتهـ(فيهيان((ا!*ريرةاواقعةا))انعلىوبرهانابرهان

بثاراوان،العقوباتقانونمنكذاالممادةتخضع"جنلئيةواقعة".

،ؤراًرولامئهاقكاكلا((تلبساةحا))فيمصبهبؤهالىوروق9

!منازءغيرالادلةسيدهومنهالصادرالمريحوالاعتراف

فح!آنفيوفريداءظيماجهدابذلالئويهيالدكتورانثم

الاخلاصرائدههذاعملهفياوهو،بيتاليت،القصيدةأبياتتحليل

وهـن.مه!تهفيالمطلئا*مالعلىالمث!ديداحرصواللفناصادقا

إؤول!اوإفرهاخذ3ومنهاوتشبعواستوعبهااقصيدةاتشربثم

اقارىءللساءعوا-كلتملب!آالتيوالصورالالوانظلالعندهمنمةبفا

الاخراج))اؤولوكاد،والتصويراضحللاهـولمنللرجوةافائدةا

4إبرأاقارىءاعاقظهذاكلمن4وغرة.لرزهنياوالضمثل"افئيا

4ما.وصإبدءااقصبدةاهذهفياليهائتهىالذي

بسص"-بن،قياعلاهذه؟وععلىا*متعانائويهيا:ورالدمولكن

الابشاراإذكرآلاوعرض-4البحثطولويتعمدانه-اولا:هما

هـلتحملونعوتوالاستهجانالادانةءعنى-حملبعباراتموصو!ا

يهتزويتخلع))وهـو"ومباذللهوءماحب))فثار.لتحقيرامقاصد

((وفاوىت!قئجال!ني4الخليهبالمراة"شبيهو!و((ءةخئثااهتؤازا

-4ومضموت،((خبيثشعر)،وشعره،بفريست4"شحامت"وهو

هـ-نكلبلشووهني...((متثنساخرخليعساقطمضمون"

عف"منلمحيهـ(،قلئاانس"قكما،والقصيدة.كبيرضخمقاموس

ناانو!ااةوركالد3كبيرلف،قديطؤعلاماالمعنىونظيفاللفظ

مهـمةاحرىللناكدلاكانتاذاالاا"الما،النعوتهذهسوقفييتورط

علهءالواج!ومبئ7،-"العام-النائب))-ء!مةوهي!انغسمهانتب

؟7



القفساءء:صةاىا((اما!قاالع"نيالمجرم"هذايسوقانارن

هـ!ذهؤهثل.((امةالبزاخلقيةاوشئاعتهفخش4((منللاقتص،ص

اثاعراؤلا،واةفنالادبانمبثياهامعللاوان*ونظالاوصاف

الاورء-ماكينتف.بجرحاحب؟ءهمجرحهوولا،اًلقواءهشاعرخدش

احب،؟بخاربا"ن"جرقيروىانهوقصاراه،ا!نحوهذاعلىبضلملأبب4

.الاعتراف!ذاءاىالشاعرنحاسبنحنولاادطالم،1هم"نيهمئ،لا

وحديرثه،قديم--4اثمرعلىالضويهيلدكتورامربطيقخاولو

جمبما،الدنياوبعرض،كلهالتاريخمدىعلىالمتنانقلانتصبت

-ملان!ث،1ء4اوثفقةاورحمةبلملاجمبطاثهراءارووست!مهل

آخر!اونحوءلمىاحباؤكطامورطونجمبعا

،اكف-ودةاةصبةاءافاظاغادراكو!بمااهـ3-وراان-ثانجبا

4المسفلها*-بئا:نقهفهتانفيهاالفاظاوسياقها"عانيه،علىوأقحم

ا)ض/هيكاا!كأوربر.برناقدمني!لىولا.الخسه-"((ادللديرة))و

اجاريةاا!اراتوا،احاراتواالازقةفياداربرةااء،.ياإتلمقفان

ادبراءهلملأبهايفسرأكي"قطاتالساالمضخلعاتاأ:سوة:كأألسعلى

!ؤ-"الارداع.جوانبعور)5و

ا:و،،2باالدكأوربدأهالىتقديالتحليلفىياالغريبالمخحىوهذا

،دشار4لرافي"ةدراس!ديرلابه"ثم،ا!هليااص"عواعنكهلمر"في

وأستاذ!،ةممن!رتجىاالننناثيدي!قىالمةهجيةعنالمضامبهدهعلى

ض!بن،ال!منخات!خاتبرثمحاروبيندبيهضا.ايهيالنوكالدكتورجليل

سواهافييعرؤءلااليومءمرفياشايعا((الجدياافمو!((وكلام

ءمهـوء-صان13قدالأ*لامهذاانتصورب!،ذيرمكن،ا!ر!اد؟ارمن

ءهجه---!لأن2اررءريمع!مهكلانقبلوانحتىبرشارايامفي

ا)حه--ارات!تهانعضكودع؟عصرهفيا)عوامالفاثءنؤرالده

والىرشصارءراثطاالىوي!يالنالدكتورنسبها1،لميا((البلمدإ"((

بفصاريل()زروو))فنببلمنهيا،يةلشعرا!صقىا((ابطال((!عالر

.اكلاماهذاعلىذللثابة!محابةثم،يقلهلمما

الادبماءقداحدودتجاوزقدالضوإ"بالنا!دانواعتقادنا

كما،ومثارلأش،عرجارحةي،راتمن4وكاااتهاماتهن5اقه،بربة

((القاموس((اراخت+ء-ممنامال!موقي!ةالعاصيةالىبلجوله.4ا

تخفىلاوءمافييهاواضسحةعباراتهاان?،القصبلم!يفسبهالذي

ابلدإبئ)"اءفرداةبكلا)قاموسهذااىااذنصأجتنافما.احدعلى

؟"النصوية))و

رفض"-حابشارراليئرفضالىا)ضويبمااالدكتورانضنهىوقد

فنيا.رفضارفصهاالىثم،اخلاؤه(

ةالادوالاعمالمنيشاءماليرقياويبرفضانالناقدحقومن

ائرا،!بتذو!الخاصذوقهاىايحتكمانالمطاقحقهومن،ا)!ف4او

و""ديرهالادبيمذاؤ"علىهذاوبا!"لثا،الاثرووايمجاوياابداع

ا:ويه-كب،اا:،قدااناهـ!ريبا.و)كنغهوههناكمعولولا،اتا"با

ع،)جهىصاقد،والفنالاخلاق!اعد"كبماعلىالرافلآل،ذهرفضهرغم

ووقفافاظهاامناورظةكلف-دواستآلى،الدقبب!قةا!الج!هذه

ءفاوةبعكلما!ة،ثرتقداذنقهى.فقرا-هاء:دعادإةغ!برهات9و

ؤء*--دةتلقاءني!كولاالاهتمامه!اومثل.عناءفاملبأهلتةوال!

،زهايمو)هـ!الادبيوزنهالهاقإميدةتلظءيكون/ل،المزايامةمنرو

لها.المتصديالناقدعندامنيا

قفمهبصةاصلاتثيرلابشار4رائبانلمحاعتقادنا،الاءركانوأيا

لاقببىصة.الاصاحج!ااىااورتئادااسقا!االىيدعوممااخلاقى"

اداخقامهمةلصارت،للا-لملا!هاتوؤقالش!راءاتصهضفانجازولو

،ثءنومسهومجيدين،وهـفهنمبلمعينالىلاالشعراءوقسمواان

،وابراروء*ربدين،اط!اروؤ(سعقينالىبل،وضمافووحلقبن

رو-نلفةايفيالنقادعببهيجريلاتصئبفوهو!رواخباومارقبن

ال!افروؤضنافيل!"ه،ولا،المتحفرالعالمثيالمعرو!ةاللغات

ا!م.هنكثير((تخنفست))والاخلاقيةالمقاييسقيهتبدلتالذي

كضرءواهاقدالاخلاقيئنكرتهبئنمعترفن!فسهالنويهيةور3ادوا

المنعرمة.امشرءنااسنواتافي

علىاوبشارراثيةعلىالحكمفيرغبنااذاانناتقدإرناوفي

في!االفئيالصدقمدىأولافلةتحر"اث.واءقصالدمنسواها

اًلثعاعر،"-،لازت،!هـان4"ههمنفلبس،اواؤءبااه!!قالا-

".تلتقيانواين!اها!ةرقموما!ؤوانهاوماحبيبهكاسمماافزلا

فةالقص!فيماثافي،و!نترر!اًانفءرية?رالتفاصيلهذهآخراىا

عنز،يببرهافيودقةاوصطفهاؤبوروعةصورهافي"ناسقمن

القص!يدةتنثصتهاذياامامااوسيةياا(جوامااثاولنتحر.اواقف

الشمروجعلماوكلوقافهتجهااوزان!اوافاظهاوانهاورنهضغما"ها

مقب-ولةوكانت،الخصاؤصهذهالقمعدةا!خوقتمان.طربا

وف-امنض،الت!اثاعوزهاوان.2هاضفاد،ا:اقدالذوق

موسههـقاها،وثزت،الفاظ!اوتقلقلت،بنيتهاأخلخلتو،صورها

يأباهاقصيدةعندئذ،فهي،رؤاهاواخت!طت،هطتيه،واة*طربرت

واع!انى/يخحولانذلكبصصدالناقدمنيطلبولا.الناقدنوق

فلهذه،المع!ورمنداحواالحراممناحلالااشاعراإءلمم،منبري

منهم.اكويهيادكمؤراصد!قئانخالولا،واربابهااولي!او!"الاءور

قفكأ-للود!فسدلاالذي-اخلآفكماابرغم4اأقرروخهاما

استىحتفق!-د،بشطرلراليةتخري!جهفيالضولهـيالدكتورهـع

يكتب.مابكلدائماةحا!تهكما،اورت!تاعاءظ!ءفالوال!مت"بدرا!

فالسطينوديعالضاهرة

5!ه!،حمهـه5!5555!5!55!ؤ

الفنيةأوالوحدةالشعوربالجمالأ
لثرارهاللطيفعطد!بقام

بم
55!!!ع!ص

ا!ئوي!جمما،ا)!كتوروببنبب:ي-ضبعاالرأيفي-اخلافاايماد

السه--ووامتكمااالجمالابند((اضعارضا))او((الاذفصام"حول

الو!صدةاىاوادظرة،بلسمالمورالفتحول/نجححر،الاخلافي

يحفران،يقومانيمكنلالجطان-"ننرددا-يقوروهو،الفنية

اخلاؤية.حطهعلىي!ئطويوهوحتى،ويحركإ،زان،الاقلعلى

الماقنيع!لفيالاخلاقياككا!لانامراريعلىازاللاوانا

لاولالحسيدركهلأفنيخللنرلمننبجة،برالجمالال!هورعلىينعكسى

والمسبب،السجطارتباط،رقي*أناءمالواالضبللانلا،وهلة

ذههـ-!لىعن/*ونمناب،دفاؤا،ضائجوالهالمقلأضتار-باطاو

احكم.واا:صورافي4السذارو

سذاجتبولكن،والمواقفالحالاتدعضفي!اذجااكونقد

اجص-صالاوماهيةا)مضبلمةكلاهيةبانالقولحدالىببىتنحدرلن

،؟اجماللثهوراان،اليقينعلمأعلملانىوذوك!واءدشيء

بالجه!الوالش!ور-ا!قةاوص"علمىبالج!لالشصردرجةاو

وراءبماالانسه،نمعرهـ-!ةعلى،وعهدحدالىمتوثف-درجات

المعر!ة.هذهودرجة،المحسوس

بهئما،هنهكب!رجزءقيالحواسمعط!باتاحدوالجمال

العق-لوانما،الخارجبمةاحواساتلتقطهلا،مجردمعنىالفضيلة

والمذاكراتوالمحاكماتالمقادناتمنطويلةسلىلمةبعديلتقطهاالذيهو

((موقف"انهالأءصلىفبها-تمزوازصيوالاوةعاعاظروفوالىاللاحوال

بانكاريضسممااكثرإتم،فيرهوتجاهنفسهتجاهإنالانشيمتخذه

لخير.اتحتية!ب!9لرغبةاو،تاذاا

انيتض!يمكنلا،تقمعلاذ؟لفضهلهةالخارجيالاءخرافانثم

ا&يموالاعمالوالاوضاعوال!وفبالاصوال"!ر!ة"نتيجةالا

هـصسع-بالففصيلةالاعترافي2كا-يمانيصحولا،فص18/تمعلت
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.مفاجأةشكلعلى"او،مرتجلةبصورةاو،الجهل

في،ث*للانها،وتبصرامعانبكلجد/رة،مهمةناحيةهذه

.فرير!هـ-،اعئدوالفضبلمةالصهالبينالفاضزالبيا؟بمااالخط،راص!ا

اثرفياو-الاغلبالاعمفيالمرآة-شخصددب!ماالاعئرافاو

ءنه،المحسسوسالجانبعلىاعتيادا،للجمالانبمعنى،هني

،ذفي--ص5ل!مسبقبر"واللهور،و!لةلاولبهالاعترافيستل

فيواًلارتجال.والمقارزةالمذاكوةيطهقولا،محاكمةكلعنوين!

وا،ا!لعينتبصرهماازاء،ء-ادةا!ريطو!،بهالاعجابابداء

قض"كمااذاحتى،الانحاءهننحوعلىالعسيلامساو،الاثنتسمعه

هـذاراح،بالجمالالثعورفي)المفاجاة"عنصرعلى،الزمنمع

وص.بئ.المطمئنةالهادئة((المعرؤة))نحوؤشيئاشيثارتطوراالثعور

يت!بخراناما:امريناحدذاكعندإجدث،مداهااًلمعرؤ"هذهتبلغ

انيستقر.واما،شبئامنهاليفسفييبقىفلا،بالجطلالاصساس

الملهذايكونانفرقولا،ماعملفياستقرارهيتمثلوصينجثذ

حى-الاتفي!ءياسياتصرؤااو،"هاجتماعسلوكااو،فشااثرا

خاصة.

عندتدور،بالاصورعلاقتهوياالفنمس؟لة،اذنكلهـ!المسالة

:ءفهـ-وم،ا،عرفة،ل.باالشعور:المحورهذاعلى،النقد

ومفهوم،!بالجمالاثعوربينالاو!!احداهيوالمعبرؤة.الفضيلة

الفضيلة.

،حما؟"((للصالفن))حكا/*منيجعلالذيهوالمحوروهذا

نئ---ؤط،جميعانعرلىلمحيما،افنالان،قةالحطمنضربااو

،ارف-4اًو،ااعلمعن4وغهـايتاصلهحيثمنبرختلفلا،انساني

((للعلماالعام))ان،والابهاماكلام!ياوقوعادونقريرا!ة!مكنولا

هـذهمثلتظلاذ،"للادباالادب"و"للفلسفةالفلسفة"و

ودظل،حق!بقيمحتوىاو،عمليمضمونكلمنخاوية،التقو،رات

المرفان،((((،كالادب،كالفلسفة،كااعلمالفنيكونانالصحيمالر(ي

.وزمان*كانكلفيكانمنكالناالانسانولخدمة

اهـ!ياجديداالخلافالىالعام"الاعتباراتهذهمننئتقل

الدكنورزوددوكان،ربمثاراقيةمنالهضياجانباحول((نشب"

،ةالفئبا!ناصيكأمنالقصيدةتةكرؤلأضهحول،واضحاالئويهي

يرفضهوثم.ورظالاخلافياوقفهخاضطذلكفيإكونانضثمية

،ذاهباوحدتها.فككعنناشعاةفني1اخللهايكوناننسهاًلوقتؤى

القداهـىاىانطلبان((اظلما((منانهالى،ضصميرهاقصى!!م

لمحنمية.وحدةمنالمحدئيناىانطلبهما،عاء"اافنواهلالشعراءمن

صرالدكتمعوانا،الوحمةهذها"رفيا!نطواعادةمنبدلا

الاقطمين،ثار3علىالحديثةالنقبربئالمقاييسظبيقانفيالئويهي

عسلىالحكمعندالانصا!عدماوا-ورافيويروقعناحيفابهميلحق

كتبتقدوكنت،ا!حديرلثةالمفاههمزاويةمن،كلهالقديمالتراث

:ضواذ-4كانبحثا-!!الثلائي!نات(واخرفينعم-العلاثت!اتفي

."المكشوؤء((مرورنشرته،)؟الادجمبالاثرفيضروروقىالوحدةهل"

اعجم(الاروبيةاا!غرائيبقصيدةيومذاكواششهدت،الاسبوعية

((.انتم!ار))عئوان!غصوبليوسفالحديثالئعرمنةوقصيد

آخر.شيءالمعئويالسياكطووسه،شيءالموضوحوحدةانالا

التحقيق،علىهوانما،اليومالىشودةافن!قىاالوحدةفبموالاساس

هـنراثاع!!!هالذياخرضافياوالمصىفيالسباقاطزاد

وأ،اتأبئرمجهوعةمنأو،الواحدا!بيتمنحتى،الواحدالبيت

.قصيدةمن

يث1ا-الموةهوعفيلا-تويالمهالسصافى!يالاطرادهذا

ؤ-ك!مشروعمطلب،المعاصرالهقدفيافنيكةاللوحدةاساسايشكل

جىاقىفيشيثايرلهولافيالان،وزولنمكانكل،في،و!لقولكل

اففبابهلمةافي،ا)خططولوعلىمباشرةوينلةضه،عبارةاو

،يقولكل"يعرلىلا((ضرفا"او((هاذيا"نيكوانيمدولا،تلي

لار""-!ههاجمالذيبشارشأن.هووذلك.يصلاينالىيدركولا

نايمثبتماآخرهافي!موف،بالكفروزعتهم،يدةالقصاولؤي

يطهرالذيأا!فنيألاختدل،موم!ا،و!ء،...الم!قونهملال!4

ء-،دقوغهر،إقولمماواعغيربنتارآان،ملموسنحوعىمنه

ؤ-جا،كذاك،كاذب؟ونانيبعدولا،لاء*جهعلىالاواىدءواهةكبما

واذا!/طاقلامقتدراطباقعلميظآطبقالتيةماصرةااصبيةااءواء

أبءات!افياو،صمالاقهمىر/4فيانولغيرهالنوبهـكطةورالر3بدا

وفورة،المفاجاةوهلى"إور!ثلافذلك،-مالهـء4،ومجتم!ةمردةروة

هذيانحص،راتهوجدا)قارىءؤكراذاحتى،اشهورافيالارتجال

نن.والمطا)صورةبحو،الاءمآظبه"حسن،الثمه!،؟ة-مىتحت

والاش،رة،القميدةهفهويالتةككبيانمنالقه-ديركنوام

،امصه،قافيالاختلالذلكاظ،ارسوى،وحدتهـ(ان!دامالى

ر--اوغفياخفقتان!،3علمىا!للاواقامة،الةرضؤفياوال!تئاقض

.نطم!امنء-ألأحه!اتوخاهاالتيالفايرة

راىكهت،((!رهرجالمنالازةقام4"ىتتا!ايةهذهاناما

ءا؟الطبيعةوفسوةابشارالئساضظه،د))وان،النويهيالدكتور

،العامري!.لافةرأتكما((ر،9مانتة-اتيأاطظر،مةبرأان"قامهيبمرر

هـ!ىوالنازهـةالفقدءن((اضا!"))وذاكا!أيإهذااًح!سبفاني

!عبف"ءلمؤا*أنهانالناؤدابىو،القصىهـةلواؤعاوضوعي!ةاالح!يقة

ينتر"اذا،فس"كبما4!لادالاإرآىاالاديباوالتناعرعنالخاء-4

لواصب،اقيصءدةاؤراًء!اعبآنا!ا؟الاثر!زرافياليهاكءاعر

هـدلآءؤءهسااجدفلا،وزة،صءل"ءوضوعاتهاورسجملفيافهرا

ا!ف--فصرةااله":ةلمتكعاىاعتدىبشاراانعاى-"وضولمجيا-

.?رهـ،عئداوعندها)لمهرضأراصذاو،امماانتقا

ء-اى.لدلاحالاورائنبئنالقولأىا((ا؟أويلا))يذهبقد

وطء--"!لذا،1اقرا-ناهذه(وفى،اء4ا.،ضءداوذاكمنسكإء

!نىحزوة،لصرفهفيخاضىء،تمانبتةثراآن،اوضعوآصرحنحو

،!اءالسؤ+ولاآلارضكيشيءيبورصلآلا،"حيوافي،ث.،واني!

اضعااهـ-ليعبركط،الممآوالمهنفظلاءودودذتكليورديةألماوكل

.نفواقااو

الدكونورتضم،ت51منءلميهأطلعتاوللمء3من،أبساإخبلو

((عاماناف،((النو،!باهـك!نوراكانلوا.4،الشأنهذافيا!و!ط

ا!-خ!"--ق،قاضياكلف،برنن!ارقص(جمدةوقرآ،ازمناذلكفي

المغرر.اوراصرةااصببةوارنتمارايجمعان،اة!ميمدةااىااستضادا

الىىاشاعرايحهلثمهومن،بي!نهطحدثعم،و!بزجوبهما،بها

ي*.!!طي!عوآن...بربىاهاؤترفتء،عاىعقابهليئآلا!زاءامحكمة

،)حرجمن؟لاءهىغىوأ-ى))،ى4اعبآنهءه"4إ:ررانبشار

ال!قاصرصقو!.أ!آهواضىحفئلشرع،اض!هدوهعصرهرجالبانولا

اة،سى،اومن،نفسهمن((يميصخر((كاننه0يجب،4ولا،وال!اصرة

ؤ-الهءال3وي!كاذبكانانها!ؤت!ةاتفهدتآذاالا،اعننبرافاتهاذاء

صين،4اتهآمهـلاتذيا)ـرأيهووهذا...الهص-بةتاكفيثها

إج!لنبمما،ايف"هووذةك.مسوول؟،ضتطرة،الحادثةفيأنظر

!هراءقك!هراء،كناظمها/القصيدةاجد

شرارها!ا!يفدبد

الحلىأبمة"حازمحوح!لطهر!ه!ص!!حأ-5!ه

كي.ح!ليع
بآفيالصادر((الاداب))مجلةمنالثامنا!ددافياطلعت

اشعرافياللالكةانازكاررعيدةآراءبرملمةعلى71!اا!اغسطس)

محمودللدكتور.-"((ا!دابا((بعد-يرجعازةفلوكان،ال!ر

ر،فانسبئآراءهاونقللأ4دببا!ابلمةهع!اجرىافىيالحبيبمعمد
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برمض"اؤي"*!اافقآراءجملةاوردتالملائكةالمصببدةومع.للقراء

اتسهـ-!ماااةءجرء-،ءةانىولفس3لمكنني،الاخرىفيواختلف

.اجد،بهاانوبهببر،زراالاوةى!وومنالحرآنتمعراؤيهوتدازريا

انتفكى،احركةابدآتاتتياتما)).00الملائكةا)-صبهـةاتقلفقد

ي)7(91لسنةئياآنهربمالماةفيزث!رتاةحرآث"رمنؤ!ه،!ةاول

.!11).00بدرلااقأ

ؤف-صد،ا!برآياب!قىاقراءااإلملأتككلذاؤكاسمإةا"ورابرىءوام

المئنئى--!ر((ءس"طاأشهعردضايا((!.،ب"،في4آتلمنىوانرر.ب!

قالت:حين6291عام

.اله-راقفي1791!نةالحراصمواحركةبدايةىتت))

الوزنحرة؟قصيدةآولىتت))و...)بغدادمنبل،راق511ومن

بب-صوتفين!رتوقد...)انكوايرا)المعؤنةقصيدتيتنثمر

"--نالثانيافصصفاووب!7(!اذونكطاولبرضهادذتمخهاووصهلت

ذابلة،ازهار)ا)-*جابشاكررهـرديوانبفدادفيصلمرنفسهاث!ر

.21)((آترملمنالوزنحرةؤصببدةوفب"

ؤء-!4"زع!ا--"باشاكربىدرأخرأدع،ءالادعاءهذاوإقابل

المرصصومقال.الملأيكةادآزكبءأىلا!سهعلىو)سانحبر"رانت!اان

:)اب،كليى)ديروانهءقدمةفيا!ء،ب

هـ--ل))قهعيدةديلمفىا"قببلهذامنأي.جربهواولى))

منالموس!بقىاننوعهذاصاد!وددذاًبلةأز!رند*ظمن((حئطكان

المبدء-صةلشاعرةامن!اذكر،تباد!فشعرأتطءنكأ"برعندفيولا

.)3(((الملائكةنازك

ومؤازررلسياب"ويدبنالم!وشهذا!!بئلقراء2وا!نقادويقف

نايرونادهصرياء:،ر2عبدذالاسفومن8مكبيرةطائةةفهناكلئازك

اخرون!ومنهميذهببينماالحرالشعراحركةالاولالرائدهوالسياب

الدكتسورلممولى.مردودآهـيابادءزرانالمىعص؟ى!احسطناركتورا

والواردة4ا)-،قيالسيابإكرش!بدرءبارة!ثتانبءررعباساحسان

:)اهـاطيرأديوانمقدمةفي

تئ،زاهلاىادثوةطياتهفييخفيمنازكطشاءرةالاطراءوهذا)

القصببدةايش،ءروذكراجديداا)تذكلاب!اعالىالىبقعنللسياب

انهادييمنازك):منرآنفىجملاًي1691طم!ظنءماو!!يما(في-لان!ل)

1512ءن!،!سا!ععلاثتيهذهغايتهصوكد94!اسنة((ورمادث"ظايا))

وه!سا!اكولكسن.اشمعرامناللأون"زرااولوقيعنالحدإثاثير

يزعم8،!اء،مقبللنظمطفصبدةلك!مبب!انذاثتجليتهمنبدلا

.كلالنهعنثمفقلمؤصي!دهوآكنهاءديدشكلالىاهتدىانهؤتا

:رةبالحباله،س*نلاصديو-كيلاطأءةلأ،جزئهاذضقأؤاالاالقديم

اجدبربىاالنتهكلهذاعأى،جريدإواذأ!،91ء،ملاؤكاصدرتبئ!ما

تمسلب!بنط.جديد!طريقةبابعادوعيعلىتدلنقديةمقدمةوفي"

فيوسلميم"صيانياخلطا05!ا)اسا!ر)اديوانهالسيابمقد"ة

و5انهلنفسهاورتأب-ؤءمانالغرور!هن.بة.الانثليزيالفهـالمشهر

.)4)!الاخرونؤ،!احاكاهطر"قةاوجدافيا

ءمهطةىالاسهضاذاليهذهب)"طهووانماذاكولاهذالااراهافيوا

الىالنينمن-(ا!هرببمأاشهرافيالايقاع)ابهة3فيالدينجمال

اله،بشاكروبردرالملازكةنازكمنابرمداورألةانمنالهفصلمة

واًلاستاذ.)5(اجديىاداوااهذابنوةلادعائوه-اءطاداصحطولاأ

ؤ،*--دةلانص-راشعراالأ3ول!راادةصت.كونانفيفياديناجمال

9؟ص7191اب،91ةالسئ،8ا)مدد،الادابمجلة(1)

.23ص،الم!اصررلشعاياقضا(؟)

المقد"ة--اساطير(3)

134ء!.وشعره!،ته!!دراسة-اهـيابشاكربدر-)((

-136

ا)ضفعباقىى1االههتءسنا)ءر.-!طاثء*-رافيالا!قاع-(أع)

.ا،أص

هـ!وان!ا...اليوم.فعرفهالتيبا!ىحراسعرادستالكودرا

مختلفةشلداطننرتلافةمندوركليظلفاربعةادوارذاتموشحة

دراسةومن.)6()منهادوركلعلىينطبتىنطامضمنالتفا،عيل

الملالكةالسيدةادعاءلمحيالاسالىاركناهيالتيال!وليوال!صيدةدفيقة

الانداسية.الموشحاتنطامعلمىرنجببةبرصورةتتكررالوارهاانتبين

والخاسروالرابعانىتيمنوكلتفديلتنمندفيظالاولفالبيت

تفعيلاتاربعمنيتآدفعنتراحاديواوا!ثامنا-،بعواوالسطدس

ستمنعنترامالثواوالظ-عالثالثالبيتمنكلينالفبينمش

القصيدةالوارمنثوركلميا!نطام!فايئكرروهكذانفعيلات

ءلأ.الاربمة

قصيتأولريستقلهاحرشهرالفص!دةهذهبان-لممناواو

نشرتفقدس-الملا!ثةا،سيدةادءتكما-ا)لعربيائمالعاؤى"ششرحرة

البيتتظامنلتزمولمالقافيةمنتحررت!صتره3291ءإمابو!ومجلة

ا)شعرالحر.نظامهووهذاالءفعميطةهيالوحدةاعتبرترلالخلياكه!

كسلترحب).قالىاتقص.بةعلى)تظديابو)لط.قوفي

ولاامتعةاالهنيةروحهاجالباأىالقصيدةهذهبصياعهالترحيب

يرجعوافماالمجلة.هتهاىاسبيلللمجاملةفلشيمجاملةهذهنقول

وحي-مختاراترآئع-مضتسفواتاتىفحرآ!اننمهرلقد!رنا

مطأحوجالعربيا!ت!هرآناتقادتاوفيس؟؟عي.)7)-اعاما

نن!فياناردنااذاارسلاالتذمه!والىلحمراالشعرالىالاننيكو

شيبوبخلءلفصيدةمنمقطعا!اكنثبتوقيما.)8)حقيقيةنهضةبه

.2391عامرولوا"جلة!بمااكثورة

صل!وعين1ايملأرصبالبحراهداء

دلالاترنوفمسهومالتالافقوصةا

ثراعفيهوبدا

يتمشىب!دمنكنيل

عمثصبذسجمنمائجبساطفي

الووضثفييجدلمحماماو

.)9(ورعبخوففيفهو

ال!اموحيديوآناىايحيلظ)شاديالو)انوجدناوفد

وفسيأحوأةاقهمعلىيدلمما5؟91عام!ثمورالديوانوهذا

يلي:ماارسالةامجلةنشرت4391عام

اًلببفيدالتفعهلملاتبرعدديونقيىلااذجم!اهـواحواوالثعر)

تهعيلتينيونوؤىواحدةتف!جلة!نقيهالبتتركبققداواحدا

فسيوذل-فىثرهاثتبماوءنتراوثمانالىتفةيلانه.ضلوقد

هـصنبع!دابياتهـأفيمقيىسغيرالشعرأالواحدةالقصده

)01)(الض"*"لم!ت

(وجولبترومهو)رواص!ترص!اا)فيباكأ.برولكبماوخى

اءةشافهيد"عاماحرابالشهر6(91عام!وطبع!3691اشكسبر

يليوف!ي!ا)11).(1لشك!صبيربهيتوجممااصلح)اعتبرهولكنه

)ءاكباكثير:(ليتوصوروميو)يةروامننموذج

الامي!ر:

اسلاماحربارعيةاءص،ة

الجواردماءاوردوهافي،الميفوممتهني

وحوشيااًسهعواربراليئافاسهصو!لا؟--هـ.وناما

"لمتوبحقدكمنيرانقلإونتفتأونا"،

المنسربألدمعبونمنشرايي!نكمتمجفيمالنبرد

.156صالسابقاًلمصدرس)6(

.2591عامالمنشورشاديابوديوان-)7(

الاولى.اسنةا3العددابولومجلة-)8(

الاولى.السنة3الهلحدابواومجلة-)9!

.11السنه!53اـهددا4اارساامجالة-ة.اًأ

.3صاباكمثيروصوليتروورورواية-111)

!لم



الترابفياسيافكملترمس

-!كابيوليتس

لكدلتماغيرلديليس

اعوامهامناليدرعهرجوا!ءتبلمغتول

ايامهاعلىالنفسكري!بةنرل!لم

بضجارها.صيلإنلهاورع

نزوي!هاميتظرعندلذ

ةاسجوليتب

زوجيرفتالانيريدىنالوفاكيحاابنذاك

لمنبعك.د"هم!يأعودي،الرعندموعيعودي

الأسطصفوانهامائك!خراج

السرورليد4دلمحصتحيناخطث

ي!منىحي!تعلهحأول)تيبالت)ادياذوجي

.)12)فيلياذنفعييميعزينيمماهذأتل!ي

بكثيىرهذأمنابعدزمنفيحرااتعراوجوديتبت!و!ناك

ا)فضلابيكمازاددينقأليف)الالقبمعجمتلخصض)كتابفعفي

الفرنفيالعرالىمؤرخياحدلبغدادي2ال!وضيبنعبدالرزالى

جوادمصطفىالدثتورالعلامةحققهوالذيللهجرة.والتأهـناررابع

دارمن5591ئمالمصادرةالامشاذمجلةمنالسابعالمجلدميونشره

الفضلاباالدينعزانألفو!يا.نذكر.بغدادفيالعاليةالمعلمين

هـرتاه6916محامتوفيعندماالفواسزيدبنجمعةبنالؤ!!عبد.

بقوله:الدينصفيالنقيب

منهامايلي:اوردطو!لمةالابياتانبروادمصطفىأندكتورويذكر)

حقؤفصط!-لا؟العزيزعبدلمحضىلما

يهوياطودقي!منظر!او!اتهيوموشهدت

.ا!)3والعلياءلممجدنعئنعهحاملورأيت

شاكرالسياببدروانصارالملائكةنازكالسميدةرايهوادرك!مالا

هـفهتنتهيلكييثيهونهامالحرالشعرءناوردناهماينفونفهل

؟النزاعهذاوينقضيالقالمةالمعركة

هـاوهوالحرالشعراتسهو)البند)اننعتبرلالماذاثم

الشعرنماذجافدمانحنبرهحيثالدينجمالمصطقالاستاذأليهذهب

الدين:جطلهصطغطيقول،الحر

بالشطرعنهوالاستعاضةالقصدة!يأ-تانطلمالقاءدانواذا)

بكثيرابعداقضيةفاالحرالشعرهوواحدةتفعيلةفيالطولالمتبر

اكظم()منالنوعهذالانونازكلسيابوءن)ابولوجماعة)من

يسمي!يمابعدهوماالهجريعشراحادياالقرنفيالعرافيفيوجد

.)،1))بالبند

عثرازحماديألفرنمنابعدالبندناريخانيؤيدماهناكانغير

رشدابنانيروىحيثالهجريعشرالحاديالقرنالىارج!وهوربما

م!:هـفطعة321عام4أنفسهانشدالبصري

مفتبطابهكنتاخرب

صحبتهبعرىكفياشر

ولابالودمنيتمسكا

ولاالعهديفيراحسبه

ابداعنهيحول

)15(جسهديروحيحلما

قوله:المعريالعلاءلابينسبكما

لقدوابقافياللهاصلمحك

08.اووه:8الصفحاتواكثيرلعليوبرويىترو!ودواىز-!12(

.121-محايااجلداالاستاذ!لةسا()3

163ص.الهربيالشعرفيالايقاع-1))،

اًلمقدمة.سالعربيالادبفياليند-)15(

ناالواجبمنكان

الىاليسومتافينا

لكيالخالينزلنا

بكعهداتعدث

.)16(غفلاوغهداغيرمثلكفماالاخلاء!ريا

مصابانهفيلشكناالغوطيابنرواهمالتنستبعدانناغير

الاجزاءمفككةقطعةدريداابنالىالمنسوبابندواانشخبتشويه

المعايات!يذكرممافهيالمعريقطعةواماموزونةفيراجزاءوفيها

التاليةالنحوعلىابياتاربعةنكونانيمكنانهاثمالالشى

اهـمنكانلقدوابرقأكاللهاصلحك

اهـمزلناالىاليومقئيضاانوا!ب

الاخلخيريابك!دان!ثهمطخالط

!لاوعهدا،نجيرصمثلكدمالاء

مناًغتارابنودمنايدينابينمااىاوءدناهذااسصنجعدناؤاذا

الشعرمنالتحولنقضةهوفي!ماانلوجدناغترالحاديالقرن

الحر.الشهراليالعمودي

فدعشرالحادياقرنشعراءاحدايلباعلياًلسدبندفمن

ست(فاعلاتن)ند4كلفيب"وزينتكالشهب!4،كلماقيانارت

بزغتكشموس،تجلىالفهـرجملمنبرزت،حوالفوفىفمامرات

كنتانالافكارفاخطب!،علي)باليلابننطممنالابرحر)رمل)في

.)17(مهرااسمعاواهدكفاءالها

:4!واهو1156عامالىةفيالحائرينمراللهالسيدبندومن

الزهرشذىماسلاءا

القطرباكرهوقد

الحجرعلىالعودولا

النفسالمطربةنغمتهولا

الدرمنالعقدولا

الانسمهاجيدلحه

البدرفارقهامذالاققنجومزهرولا

)18)اخمراولاابطواويس2.جمطولا

لذاذاتللحبانلاامتعلماهل

ماتوجوىغرامافيهممايعزللايعذروقد

الكم!اربابمذهبفذا

المقالاتزخاريفاقولامنعنكفدع

بليدااحباهذبقدفكم

)91(رشيدااغضلواا!دابمذهبفيفغدا

البيتنظاممنتحررهوالذيالحرالشعرانمرمماكسايتيين

التزاموعدملواحداالبيتفبمااتفعبللاتابعددالالتزاموعدمالخليلي

ونازكاهـإبشاكربدرمنوابعدابولوجماعةمنابعدبالقافية

علىءبلمهجرةعشرالحاديا)قرنفيملاءحهاولىبدأتبلالملالكة

ذلكوكان(البند)اسمحينهفي4علإواطلقواالعراقيينمنجماعة

الواحدةالتغصلمةذاتالادحرالىتوسءثملهزجواالمرملوزننفي

بتبنيالاخرينكلادعاءاتو.لذهبالحلإلهيةالابحركلاخيراشملثم

ارباع.اادراجالإديدالوليد

الحليحازمالعراق-الحطة

.26صالمابقالمصدر-)16)

.26صب!ولاالمصرو-(1)7

.227الهربيامثبعرافيالايقاع-ا!)8

.68صالعربيالادبفياًلبندس)91(
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أ..دنقل.اماماتهاماتلؤ

م!حه!لطم

دءصاتوراءهيخعياثعرالمحبما"-هـءرجريءصوتدنهلامل

اجلمنسكونيتهوتحريكالداخليةالمجتمعبنيةلهزهادئةغير

ايةقراةانالا.والعميلةوالمتخاذلةارجعيةاالنطمذجبنملالاطاحة

طراخفوتاانمننتيجةتقرر(حدثماعلىتعليق)العافيلديوانه

هذاقيوردتالتيالنصةللاعتماداتاضافةالشاعرصوتعلى

.الاولديوانهعنمنقولةالديوان

في)الفضيةالمديئةحكاب")قصيدةمن)2)المقطعفهناك

ما)بوينتهي)الجداراقمسىمااًه)بىييداوالذياالثانيالديوان

الديوانافتتاحيةفيمعلابرمتهموجود)اًلطليقالضوءقيمةعرفنل

ص.ثمنالاسلوبرقيالصيغتكراراو(ديباجه)عنواًنتحتالاول

فيالحاصلكالتكرارالديوابنفيوالتخطيطوالوحدةالنسح

والذي(اليمامهزرقاءيديبينالبكاء)ديو!نهمن(68)الصفحة

اًضف.(الهادىءالعطلةصباحفىاراهاكنتثمرفتيمن)بيبداه

حركة.اقلوصورهبرودااكثرجاءتالشاعريومياتذلكالى

ءدهحصلكالذيدنقلاملقراءيلفتلمالديواناناخيرةوكنتيجة

4ديوانسفيالشاعريواجهمرماكلعداوفيما.الاولديوانه

لنأكيدبالىانهالاعنرالاولهمأجدوقد.اتهامين0011.تعليق)

01دفاعالعانيهمايجد

ومماًخرينشعراءقصالدمناستفادالشاعرانالاولالاهام

الشبهةمنالتخلعىيسهتطعلمانهالامادةالا-تلهذهالذكي.لطويره

للبكاء،وقتلااقصيدةفيوجدتهمااولذلكوكان.العلاقةونفي

قصيدةمنلابياتامتصاصاابياتهافيبعضتكونانتعدولاالتي

لسنة111)العددالادابمجلةفياكشورة)ميناصادقوصفي)

قصيدةفيوردفقد.!يدصالذيوالجرحاميلمعنواًنهاوالتي6791

!!-وورد(مئكبهالبيتفناءافيتطلالتيوامي)مثلا(دنقل)

الب-تجدارخلف..الانانتهاامي)0.)ميناوصفي)قصيدة

علىصدرهاتنلق)دنقلقصيدةفيوورد.(القلبمعغئةللئهار

القلبمثخنة))هي!ناقصيدةفيلييتظويروهو(والسكينالطعنة

ذا(نفاياتيحسراعالمااناعرفأاو)للصدرفوقثوبكبقاياكردين

خحلومنلكن.)ماتقلبيفيا!الماناعرف)دنقلعنداصبح

.وتركيزاكاملااكثركاندنقلاناًرىسخاصةقناعات

يستفيدميناصادقوصفيمندنقلاهـلالشاعرا-ةمادوكما

العددفيالمنشورةالملالكهنازكللشاعرةاالضيف)قصدةهنايضا

الاستفادةءنهذهغنىفياش"مع0791لسنةا!دابلمجلةالعالث

ابياتهفيدنقلاملمعهايلتقياذ

الم!حه.نازكمن9لمقصيدةالادبيال!طاءوبعوالعصر

لنازكالضيف!صيدةفيورد

"الوينن!ولفيوكناالبابطرق

***
يديناالعطرمناخلينااًلبابوصفقنل

مقلتيناعن..ابوابناعنالضيفوطددنا

1نهاببفبمادنقلاملمعهايلتقياذ

مجهدةروحاالليلضميرفيكناحين

حياءفيونادىالبابطرق

المطاءاحكمناالنومفراًسفيفاسهلمرنا

الياردةالرياحلهياتوتركناه

منبالضي!اعرفلااذالمسنفيدةهيناذكتكونانالجالزومن

قصيدته.نننرفيالسابق

جوابهايجدلنسوفدنقلاملانقلتوالذي:العانيالانهام

حي!الثانيالمقطع(عمريهميته)قصيدلهفيوردماهوعليه

الممرق!.حدئرالظهذابهويبلغالماغوطمحمدبالشاعرتانرهقيضح

امرر)في(فصيدة)مهنتيلشيالؤح"ديوانهفيالماغوط.كتب

فبدنفلاملولتببردىعنكأب)الفبارمنوحاشيهالمطرمن

ا)قصيدتان.النيلعن!عصريهميته)فصيد!في(نعليق)ديوانه

وارتكافيهاالقصيدةمنهج!يةحيتومنالموضوعحيثمنواحدة

الرمزلتوحداضادة.والتساؤلوالاستصراجالحوارلفةؤاعتمادها

والحركة.

ال!يلهويةعنبالسوالدنقلراملقصيدةمنالط"نيالمقطعيبدأ

البريهفيالهلألمذلكمن

الخيريةاقناطرواالملتفالمعمجرنحتينام

الاجابة:وتاقا

النيلهذامولدي

الماغو!عندالق!ليدةقراريتخذهالنيلنومةعن.التساؤولذات

بردىنومةعنيتساعلحين

الارصفةعلىالراقدالشيخهذامن

ومنديلههسبحتهيتجاذباوالنمل

ايضا:الاجابةقيوق

بردىانه

قولهةفيبردىالماغوطيصجاهلوكما

الاسمبهذاصديقااواخااذكرلا

***

مطرقةامجدارامصندوفىاهو

ايضاالنيلدطاا!ليتجاهل

قائداككهل

قانداليسيمولا

:او

اليومقبلعنهسمعتترىاين

بقولهالمأغوطويلتقي

الارصفةبينالقائممكتبيفيغدالمرواجعني

بحرياميتمالهاجدعلني

(الايتامملبفينودعهبرتعال)قولهفيبدنقليلتقي

اثاغوطقولفبمكذلك

الرياحبنالقائممكتبيفيغداليراجعني

ضقنيهعلىطصوقالاسترحاموطلب

عمليةاكقصصكايةمنيكعرثميوزعهانهالادنقلا"لياخذه

.مسروقلاثرالاصليةالملامحلتغييرذكية

الرسميةاوراقهلييبرزاناريد

وا)تاجيل..والتطعيمالميلادشهادة

والجنسيةالاصليوالموطن

باقانيمنالسريعةالملاحظاتهذههايةوفيالاناؤكدانبودي

مصر.فبمص(فشعريصوتكأعلىدنقلاملللشاعراحتراميعلى

منهوولااعترتنيفكريةنزوةنتيجةيكنلمكتبتهمامردودانكما

طرحتهفما.الردبشهوةينرياًلذيالاستعداًعاوالتشهيرباب

.القارىءحكماماممتروك

الخفاجيعليمحمدكربعلاءسالعراق
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والاخلاقالفنالىد

العامريسلافةبرقلم

ع!ه!ضاحيى

اكوبرعددفيتولارويهيمحمدالدكتورانجدااسعدني

تبريريفيبهمأجئتاشينالح!نتفصل،7191"قيدابا))من

.والاخلاقالفنب!عياربشارقصيدةءلمىللحكم

نااوبها،نلاتةأسسعلىمستندة!الاواىحجتيانقالوقد

قياًلصملقيوليكفيإوامعةاانعاطفةعنبا!تعبيرالصدقمجرد

يكة!الىةلميملىوجطلمول!الاسرز-،فةمحبردانوفانيهـا،الفندالرة

.(اخلادياأالادبيالعمللقبولنا

اله،طف-ةعنانتعىرفيالصدقانهو،أطقصدتهوالذي

اتلميحباالفلأرةعرضفىلموبالاصوجودةيةاللغووالقدرة،الواقعة

يكفي،التصريرعيمقتضءيعن-صدماو؟لثصريعادتلميحيقتضيعئدما

وجماللموبالاسرشادةمجردآفلولم.افنادازرةميالعمللقبولنا

ا)فن.ابلغمناىبر.لهوانما،)اصلافب)االعهللقبوليكفيالتلميح

يبصررعليهالطبيعةووروةلبثراورأساضط!دانوثالثها

الاديبيقولكمأالجزءوهذا،بهـااتقمالتيبالطريفةبشارانتقام

أشدها.اليمخالفتيفي!إنصلالدكتور

لتفتواوافقهـافىت)):بقول4النعطةهذهعلىردهاستهلوور

عساىالعط!علىيحمأئ،الاضطهأدوذلكالطبيعيها!-فةتلكان

يف4حاولةمابعينهوهذا،4محدالحكمفيالتشددوعدمبشار

ب!لتسإميفمع،بئنطرشخصيةفيهلرستافيا-كتابيطول

."المخففةالاسبابنهنلمستو؟ثامهعيوبه

الطفعلىنحملئاباربهابليالثجميا!-فةانلاأآن،أولا

!أنالاحيسمعظم!يا)بشرلان،لله"،فنئهةمبئيىسيهذا،عليه

.العاهاتذويمعتتعاطف

نمدرهالذيالمخففاحكماقضيةهو،هنايهمنالذياولكن

اعترا!انهمو!طانماالتخغيفالىبلجوئناكنحن.العاهاتذويعلى

لافعالهـالذميمة.النترعيةمنتوعضمنيا

د"فط-ةمنلوعهولحئطوال!صديتالاخلاقانآعتقدوافا

فالم!روم.كفرأركوناناجوعاكاد:قديماميلقد.اكرؤتن

احروماهذا-مه:و؟اومادياكانسواءحرمانهكاننوعايهن-

يسمكنظولا،ذلكآىاوءآوالفضائلالاخلاقعنتحدثهانيم!خالا

تعريفيفياصرمانوا.علميهيكونانقدرتهفيايسبمانطالبهان

الان-،نهذا،امكاناتهصدود"نبكشيرابرمدالمرءطموحيكونانهو

تصدرانودولا،والحياةالناسعلىحاقداساخطايكونانبدلا

بفيعدوناناساتجدوفد.كيرلاظروفهوليدةهيتصرفاتعنه

ولدبابالضرورةايسالحرمانانهناوأعيد،الم!رو!نمننطرنا

غيرهم،ئدىم!افلالناسهؤلاءولدى،وىظ!معنويهوبل

يركىونانوطبي!عب،ا!،ناوسهعداءقانعونراضونفهمذلكومع

ليسواهـ-كحقيقتهملانهم؟لماذا،ظروفهممعمهـتناسباسلوكهم

مااو4علت-صلواماولان،نحننراهـمكمااونظنكمامحرومين

كله.او4الهيطمحونمااكثرهوحققوه

-ترهـ-"اًاثيالاثرهوالمحروءين!ولاءتصرفمنيصنينافالذي

افيماوجدتذلكاب-لمن،ءجتمعهمعلىايبهمطبنالم!على

اتولىباووجدت،اقيمهذهقىعىالتيالقوابنووج!تالاخلاقية

بأنفلشهورناالمضفةةالاسبابزلمة!طحبنونحن،المخففةا!حكام

.الايمانافعفذلك

فيهاانتهيتالتيالثانيةح!ءمنافشةالىنتطرقهناومن

الاخلافي،السقوظعنههـاتنفيوعبرةعطةتضمنتبارقصيدةاناىا

:وقالالنوي!الدكأورتفضلوقد

فا!!ة،لروايةراواولقصةكاتبمبمدبشارىنلو"

امرأةاوسافطلرجلالساقطةالافعالعلىتدورددالروايةاو

روايةتماءاالعكسعلىتكونبل،صسافطةروايةءلكوناندونهـاقطة

اصري!ةاالادانةموقفمنهااتخذصاحبهالاناما،عاليةاخلاقية

لف،رىء-اوتركمعايداموقفاان!خذالاقلعلىلانهواماالافعاللتلك

-.((اللازمةال!برة"روايتهاوقهلمشهمنيستخرج

ضهير4رواياتهمكانتالروابهنمنكلثيراانذلكعلىرديووي

افصة،ادطلنفسههوالكاتبانالقارىءالىيوحيالذيالمتكلم

،ا!اء،اصياد!موحيمنفصص!مكانتايرضأالروابنمنوكأر

يمكنن!الا،قىالادبالفنونمنثنأيفيسواءهوالادبيورالعمل

اعف4اخلاسا-تيمكنئاوبالتالي."كافيحياةءنتامافصهلافصله

خاطرةحئأو،!ورقولمناو،واحدشعربيتمنوالعبرة

ءسرحيىةاوروايةاوقصةنسهخلصهكما،يوميةصبهةؤول

لا.اذاعيةتمثيليةاوملحمةاو

مئامثة،4دوختمالنو،!يالدكشورتفضلالذيمثالالسقيراما

-لموكانفيلفكلالانه.اًاكثبراءاررثاالمغآ)طةمنفيهانفاعتقد

،اخلالمحب،ل!لموكالىبسالمهابةسقوطمن4علإيجرهومانفسها-كيرا

-"أمرهاليهآلمأف*صسكيرءنفصيدةاوقصةكتابةولكن

تىحنى،اخلاؤيةؤضيدةاوروايةهيالناسواص،قارالمهابة!.قوظ

هـنحدلمشعندالي!وصلمتالتيالنميجةهيوهذه.وعبرةعطة

حي!اته.فيبفارسلوكءنلا،برشارقصيدة
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