
!صصايقئىصهرتها!ضطؤ

نح!ابء

عملاالموصلفياقيمالذيتمامأبىمهرجانكان

تمامابىذكرىاحياءاجلفمن،شكبلأناجحاثقافيل

الاتجاهاتذويمنوالمفكرينالكتابمنكبيرعدداجتمع

فيليقامتماملابىتمثالاعدادتمكما،المختلفةوالمدارس

بالموصل.العهامةالمياديناحد

تعريمهوتماملابىالعراقجانبمنالتكريموهذا

الدعوةمننوعاخرىناحيةمنوهو،التقديريستحق

نتحدثاننا...وحقيقةجادةبصورةتراثنااحياءالى

الىالعمليالواقعفينسعىولكننا،التراثعنكثيرا

العابرونيزورهامتاحففيووضعهالتراثهذاتمحنيط

بمدسل!مةمعاملهالتراثئعامللاولكننا،وحينحينبين

التراثهذامنالبافيواختيار،وبينهبينناحيةخيوط

الختلفة.وظروفناومشاكلنابعصرناسليمامزجالمزجه

منكثيراالمختلفةالعربيةالعواصمميادينفينجداننا

وبسضبلوالاقتصمادالسيالسةلرجالالتماثيل

كبيرعربيلف!نانتمثالانحدلاودكنناالاجنبيةالشخصيات

ولست.النادرالقليلفيالامعاصرااوكانقديما

مرضمننوعاالاليسىالموقفهذااناقولانالىبحاجة

واضطرابها،تخلفهاعصورفيالحضاراتيسودشهير

لنفسهبالاحتقارالحضارةتركانسانيمتلىءانوهو

استخفافنظرةبذاتهيتولهـاكلالىوالنظرواضطهادها

المتخلفةالمضطربةالحضارةهذهانسانانبل،واستنك!ار

يتصلكانماسوأء،بنفسهجاهلاالعادةفييكون

احدستطيعولا.بسحاضرهااو،النفسىهذهبماضي

نتيجةالمرضهذامنتعانيالعرريةالنفسيهانينكران

الثقةأفقدئاالذيالحضاريالتخلفمنمتتاليةلعصور

واذا.حضماريتراثمنبناصتحملرو-،كلفيوانفسنافي

الثقفينمنالجديدللجيلبسميطةيدرالسةنقومانحاولنا

هـ-"ورفضاألمعر،ياالتراثءنانصرافامنهملوجدنا

.بارزةوشخصياتوأدبفكرمن؟يهلاكاملاواستنكارا

حياتنافيالجديدةالادبيةالاجيالانفياشكولست

.العلاءوابىوالمت!بيتمامأبىبادبالعلمقليلةالعربية

الرفضمننوعااعماقهافي.زحملذلكمناكثروهي

جنالذ،ءوالادبالفنافين!ؤلاءر!ثلاهتماملايالكامل

الادبيتاويخنافيمشرقةمضيئهلجظاتيملكون

منكثيرفيهالعربىالتراثانشكولا.والفكري

،

!

بم!ث!ي!-اوءللا!

لفقاض!وللمب!ص!ما

،.وأنوالثرثرةوالارتباكبالاضطرابالمليئةالصفحات

الصفحاتهذهمثلأحرقوامااذاشيئايخسروالنالعرب

جانجهمنالعربيالتراثولكن...البحرفيبهاوالقوا

الانسانيةبالتجربةكلإيئةحارةمشرقةصفحهـاتضماخر

الجانبوهذا...والاصالةالفكريوالعمقإلعالية

...والاهتمامالبقاءيستحقماهوتراثنامنالخصب

النورالىبهونخرجالغبارعنهئنفضانيستحقماوهو

نعيشالذيالحقيقيواقعناوبينبينهونربط،والحياة

منهنجعلانالتراثلهذابالنسعبةاطلاقايكفيولا،فيه

علىيدرسونه،الجامعاتفيالمتخصصينللدارسينمادة

الحياةالىاخرجوافاذا،المغهـلقةالبحث"قاعاتفيمضض

وأخفوامنهوخجلوالهوتنكروامنهايديهمنفضواالعامة

خطالموقفهذامثلان.ألعامةالحياةامامبهمعرفتهم

حياةالاصيلتراثنمامننجعلانيجبلاننا،خطهأفي

العصرية.بحياتنامتصلةحقيقية

فرقليلااستطردأنفيالكريمالقارىءليوليأذن

آلغربيأالحضارةان:لاقولالتراثمنموقفناعنالحديث

الرتنظرالمتقدمةالعصريةالحضارةنموذجهيالتي

كبيراادصغيرةبكلوتهتم،عميقاحترامنظرةالماضي

اصض!لقدحتى،القديمةالفنوناوبالثقافاتتتصل

الغرببانحضارةانالمعاصرينالدارسينعندمعروفا

هيالاولىرئيسيةالسسثلاثعلىتقدمانماالمعاصرة

العليهيوالثالثةالمسيحيةهيوالثانيةاليونانهيةالثقافة

الاهتم!ا،يمثلاليونانيةالثقافةوهوالاولوالاساس

وفن،فكرمنفيهماواحياءواحترامهبالاضيالعميق

الاهتما،اعمقدائمامعهيحملاليونانيةبالثقافةوالاهتمام

المراح!كلفيالغرريةألحضارةفيالقدمبالتراث

الفراذلهذارمزالا،اليونازيةالثقافةوما،والعصور

مزأصلوأهممراحلهمنمرحلةأخصبلالهاالقديم

اصوله.

الاحتفا)الكلماتهذهأكتبوأزابماليعلىويخطر

شيك!سبيرذكرىفيانجلتراتهقيمهالذيالكبيرالسنوي

مسقسطفيوالفكرللفنعظيممهرجانتقديميتمحيث

الرعامكلالمهرجانهذاويتحول،شيكسبيررأس

مرفيهكثيريشتركوالفكرالفنميدانفيحىصؤثرعمل

ودحم.العالمأنحاءشتىفيالكبيرةالعقولاصحاب



والادبيالفكريتراثهالاحياءاسرائيلتبذلهماايضانعرف

أديبهاعلىالماضيةالسنواتفياسرائيلركزتولقد

فيشيءابرزوكان،"عجنونيوسف)!المعروف

كتابتهفيانههوالاسرائيليةالنظروجهةمن"عجنودط"

والفكرالقديمةالعبريةاللغةبتقاليدآلار-نباطأشدمرتبط

القديم.العبري

العربي،التراثاحياءالىالدعوةهذهانعلى

،ابداتعنىلا،الخصوصوجهعلىفيهالمشرقوالجانب

،القدماءاخذهكماونأخذه،التراثلهذآنسستسلمان

فييعنيانيمكنلاالموقفهذافمثل،بعيونهماليهوننظر

الثقافةفيقديمنسيجتكرارمننوعاالاالامرنهاية

والعبوديةالفعليالجمودمننوعهووالتكرار،والحضارة

الفكرعبوديةاوالعقلجمودفيوليس....إلفكرية

.الانساناوالحضارةعلىالجدوىمننوعاي

تراثناالىالعصرلةبعميونناننظرانهوالمطلوبان

وحتى،جديدضوءفينراهانبذلكنستطيعحنىالقديم

هناوأعود.الينايضيفومايفيدنامانجداننستطيم

المسرحيونالمخرجونيحاولحيثشيكسبيرنموذجالى

تفسيراتدائمايقدمواانالانجليزوالنقادوالس!ينمانيون

طريقعنذلككالنسواءلشيكسبيرجديدةعصرية

التفسيرطريقعناوصالسينمائيةاوالم!سرحيةللعروض

منمسرحيةالمجا(لهذافيواذكر.لصالخلالنقدي

"تيمون"و،"الأثينيتيمون"هيشيكسبيرمسرحيات

ثمالبشرلجميعبالخيريدهيمدالذيللانس!اننموذجهو

بالثرمليئونالبشرهيؤلاءانالامعراخرفييكتثسف

غابةعنبعيداالطبيعةغابةفيوحيداليعيشفينسحب

الانجليزالمخرجيناحدقدم5691سنةوبعد.البشر

ولكنه،السنويشيثسبيرمهرجانفيالمسرحيةهذه

لهذاتراءىفقد،نظرهوجهةمنجديدبتفسيرقهـدمها

بعدوذلك،الاثينيتيمونهي"انجلترالأانالمخرج

...5691سنةالسويسحرب

منهاوخرجتالسويسىحربانجلترادخلتفقد

للجميعبالخيريدهاتمدانجلتراكانت...معزولةوحيدة

فأصبحت...الجميععنه!اتخلىالسويسىحربوبعد

الجميع.عنبعيداوبلواهاجراحطتشكومنعزلةوحيدة

الاثيني"تهـيمون"مسرحيةالانجليزيالمخرجف!رهكذا

لاخاطىءمعنىوهو،الجديدالعصريمعناهاواًعطاها

وضوحبكلنعرفضالافيونستنكرهنرفضهانالانملك

لمانجلتراانوالحضاريةالسياسيةتجربتناخلالمن

قوةكانتمابقدررسالةصاحبةمعنماتعاملهافيتكن

اجلمنتكنلمالسويسحربانكمل،ظالمةاستغلالية

والحقوقوالعدلالحقعلىحرباكانتمابقدرعادلةدعوة

الغربيينانهوهنايهمناالذيولكنالسليمهالانسلنية

عصرتفسيراالقديمادبهميفسروااندائمايحلولون

الذيالمخرجهذااخطهـاكما،احيانابعضهفييخطئون

...الانجليزىللالستعمارخادمالكونانلشببكسحيراراد

!اعىك!رءولعصي!صصري!-"سم!ءه"س!يما-بهمسى"

والعمق.القوةمنمزيداالجديدللعقلضيف

الذيالتراثمنموقفنافياليهنحتاجماهووهذا

أقولاننيبل...ويستمربيننايعيشانستحق

الذيالصحيحالمقياسهي"العصرية"انذلكمنكثر

هذامنوالزائفتراثنامنالاصيلبينبهنفرقانمكن

نايمكننا"تراث"كلان:بالعصريةواعني،لتراث

مافيهنجدانويمكنناالجديدفكرناضوءعلىحييه

،البقاءويستحقجيدتراثهولناويعلمهاليناضيفه

فيهنعيشالذيالعصرعلىالتراثهذااسشعصىاذامل

بمفاتيحناأسرارهلنايفتحانيستطعولمشيئايعطناعلم

في-هوالتراثهذامثل...الجديدةلعصرية

نأمنايستحقولاالحياةيستحقلاتراث-عتقادي

البحرفيغرقاو،احترقاذاواحندةدمعةعليهذرف

آلفكراوالفنانانهي-الامريةنهلفي-،لحقيقة

والصدقالقوةبنفسى،العصوركليخاطبلكبير

عصرناانفيمثلااشكولست،عصرهبهيخاطبلذي

وارسطوأفلاطونصوتالىيستمعزالمالراهن

ولسابىتروماركسهيجلصوتالىيستمعكما-ديكارت

الىيستمعزالماعصرناانفياشكولست.-ماركوز

صوت/الىيستمعكماوشيكسبيرسونوكليسصعوت

بذلكاعنيولست.وكازانتزاكسوتنبميكوفولستوي

علىبلشيءكلفيالقديمةالاصواتتلكنوافقننا

طريقعنالاصواتتلكالىاستماعنايكونقدلعكس

تزالص،انهاالمهمولكن،والاختلافوالحوارمعهالصراع

تراثأجلمنوهي،لعصرنابالنسبةمسموعةصواتدا

ايضاذلكأجلمنوهي،الوقتنفسفيومعاصرنديم

فيمعهوالدخولالعصرمخاطبةعلىالقدرةتملكزالتسا

عميق.حوار

واسمتخدم،بالذاتالنقطةهذهمنانتقلانواريد

حولالملاصظاتبعضتسجيلفيبالتحنديدالمقياسمذا

وهي،الممتازةالناجحةالمناسبةبهذهتمامأبىثمخصية

الاضيالشهرفيلموصل2فيائعقدالذيتمامابيهرجان

ينب!بممااكثربقةالسلالمقدماتكانتاذاوأعتقد...

وقضيه.تمامابىعنأبعدتناقدتكوناناود

الراهنلعصرناتمامابويعطىهل:أسألاندأر

يستحقفناناذنفهوشيئالعصرن!ايعطيكاناذا؟شميئا

-تقديريفي-فهويعطيلاكانوان؟والبقاءالحياة

رثاءولاعليهحزنبلاوالاحتراقوالموت\النسيانبستحق

يعطيتمامأباان:السؤالهذاعلىفدجيبواسارع

رئيسي-ةمثاكلامامناويضع،كثيرةاشياءأ!صرنا

فهوهذااجلومنالرئشميةالمشاكللبعضثحلولا

ويستحقالغد،بعدوماآلغدوالىاليومالبقاءالىبستحق

ونسميالتماثيللهونقيمبذكراهونحتفلبهنهتمانمن!ا

بعضأعطيناهقدبذلكونكونباسمهوالميادينالشوارع

حقه.



الخصرانالتمالي"السمطورفيسثاحاولى..؟الصفرلهدأ

العصرءلهذاويقولهلعصرنايعطيهتماماباانارىما

التفصيىلىمنلمزيديحتاجالتلخيصهذامثلبانمومنا

أحددالتيالسطوروما...العميقوالبحثالدقيق

نايجبدراسةمشروعالابعصرناتمامابىعلاقةهنابها

وأعمق.واشملاطولىتكون

يتصلماهولعصرنايقولهتماماباانأرىماواًول

يقدءتمامأباالئ."الانسانيةوالتجربسةالشعر"بقضمية

واندمجمجتمعهعنالعزلةرفضالذيللفنانحيانموذجا

بالت!،روار.لبطالواسعةبتجاربهوعاشالمجتمعهذافي

وقضى،بالشعامولدلقد.المجتمعهذافيللحياةالعنيف

مفىوغيرهابغدادألىوسافر،مصرفيسنواتعدة

اخرؤكطواستقر،الختلفةالاسلاميةالححضارةمناطق

وماتالبريدعلىواليافيهاعملحيثبالوصلعمره

تعرفلمحياة،خصبةغنمةحياةاذنهذه.هناكودفن

فيةيعيشكانالذيلمالعلعنوالانفصالوالعزلةالانطواء

الواسعةالتجربةهذهبمثلتماموأبو،الكبيرالفنانذلك

انينبغيالشعرانوهيمحدداواضحانظرياموقفايمثل

عندابدايقفوالاالحيةبالتجربةالارتباطاعمقيرتبط

يقالقد،الحياةعنالبعيدوالتجريهديالذاتيدتأملل

الرحلةالىتمامابادفعفالتيهيالعيمنىمطالبان

فينجدولكننا،مخانالىمكانمنوالانتقالوالتجول

الالستقراراشدمستقرافيهاعاشلحظاتتمامابىحياة

الاستقرارعقيبحثكنلملانهالرحيلثر6ذلكمعولكنه

والاستيعابوالمعرفة"التجربة"عنيبحثكانوانما

عاليسعيدابالشامعاشىقدتمامفأبو.والشمول

معولكنهالبلادتهـلكعمجتمفيالنفوذواسعالصوت

الىمكانمنويرحليتنفلطلبلبالشاميستقرلم!ذلك

الىيدفعهالذيالخصبالقلقمننوعقودهمغان

فيه.يعيشكانالذيالعالمحقائقمنالزيداكتشاف

فرومكانتهتمامأبىعنحسينطهالدكتورويحدثنا

..تمامبأبيوصلتهالجحتريعنكتبعضد!اوذلكالشام

حسين:طهيقول

الهجريالثالثالقرنأوائلفيالبحتريولد"

.تمامبأبىاتصلشبولماومائتينستأوخمسسنة

مجلسرلهوكان،أمرهواشتهرعرفقدتمامأبووكان

شعرا!فعان،حمصباهليتحسلكانحينماحمصفي

مزالبحتريوكان،أشعارهمفينشدونهيأتونهحمص

واظهمبهوأعجبتمامأبولهسمع.وأنشدوهأتوهالذين

وقالىالبحتريالستبقىالشعراء"انصرففلما،عنهالرضا

لافشكا،حالكعنفحدثنيأنشمدنيمنأحسنأنت:له

الركتاباتمامابوذهفكتب،حالوسوءفقراالبحتري

الشابهذا.اوالرجلهذاانينبئهمالنعمانةمعراهل

قرأوفلمما،خيرار"ويوصيهم،الشعرفيبارعةنابغة

الافأربعةقدرهمرتبالهوجعلوابالشاعرعنواالكتاب

العربي-الادبختارمن-حسينطه""عامكلدرهم
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افلهيحط!لمحدلاننماماباانلج!وهحدا

وحيس!،يقصدولهالشعراءكانبحيث،كبيرةبمكانة

اربعىقدرهمرتب"منهبكلمهيضمنانيستطيعكان

الحبذلكفيناشىءمجهوللتاعر"عدمدلدرهمالأف

باثالمهثانههدهكلمعنماماباولكن.البحتريهو

والصبالشاميبقدمالنفوذوهداالسمعةهدهوكل

!ايتعر!ارطالبامكانالىمثانمنينتقلوأخذترحل

..يسمتطيعمابقدرفيهيعيشالذيادعالمحدود

الاوليس4ضحايتهمماالعميعهوالمعرمةالواسمعهفالتجربه

والهدأا)ضعمهأوالشهرةعنالبحثاوالاستقراراو

لاليومتدسفهمشهورةثلاتهأبياتوهناك.والاستقرار

اهـوالتماءهالرحدهادىاالدائمحنينهفيهايمثلتمام

والمعر9ادبحثألىودهفهمتنوعشاسعواسععا!ك!الى

كتا،منالفلهارالعةجهميلةابياتوهى...والأستيعاب

العربي.الادبعنحسينصهإددكتور

:الاولاًلبيت

واناالهوىوبغداداهالطبالشام

اخوأزوبالفسظاطبالرقمتين

الثاني:البيف

فعلتبماترضىالنوىاظنومأ

خراسازأقحىتبلغنيحتى

الثالثالبيت

وطنعلىيربعمن،الخضرخليفة

اوطهـانيالعينىفظهوربلدهفي

والتجربالرحلةانترىجميعاالابياتهذهفي

همبالشاعريحيطالذيللعالموالاستيعابالواسعه

الشاءلنايقدمبالزاتالاخيرالبيتوفي،حياتهأساس

الخضراءخلحفة"انهيقولحيثالجمالبااكةصورة

الدائسالتنقلهيللخضرالمعروفةالدينيةوالصورة

زماومنمكانالىمكانمنوالرحلة،الدائموالتجدد

"أنظهو،الرائعةصورتهفيالشاعريقولتم،زهـ،نالى

الرحدأنأي..."أوطانههي-الجمالايالعيس

هـبالنسبةالاقامةبينما،الدائموطنههيالمتصلة

حد؟فيتمامابااقهنانلاح!ونحن.عارضالستثناء

احسالهعنيعبرولامرارةباييشعرلاالدأئمرحيلهعن

هـالذاتب"الرحلةا)ىاضطرارهبسببالحزناوبالياس

بارنهكباتمنرغبةكانتالدائمةالرحلةهذهانيؤكد

وأنها،مطالبهمنوصظلباأهدافهمنهدفاوكانتتمام

مسنأومتألمغيرالاقلعلىفهوفيلكسعيدايكنلم

اكأصرناحيةومن.الحياةأساليبمنالاسلوبلهذا

ابىتمعصرفي"الرحلة"ان/نلاحطانفباستطاعتنا

هـألساسيمامصدراكانت"الهجريالثالثالقرن"

هفيكنلمالعصرذلكففبى،والثقافةالمعرفةمصادر

حاليىالموجودةإولسائلامثلضخمةاتحهـمالوسائل

الاقووكالاتوالصحفوالسينماوالراديوكالضلفزيون

العاهـيستوعبانيستطيعالانالان!ساناًصبحبحيث



القديمةانجتمعاتفيألرحلةولكن.يسافرولايتحركل!

الانسمانيةوالمعرفةالثقافةمصادروأعمقأكبرمنكانت

العصورفيللنتقافةكمصدرالرحلة))فكرةوتسنتحق

هذافينذكرولعلنا،مستقلةواسعةدراسة"القديمة

الجزيرةخارجالىآلاسلامقبلالعربرحلاتانالمجال

علىهبتالتيالثقافيةللتياراترئيسيامصدراكانت

العربيالخبىوعيتفتحلتههـدبل.خارجهامنالحزيرة

حياتهبدايةفيالشامالىرحلتهعلى"ص"محمدالعظيم

العلاقةلمشكلةرائعةاجابةتمامأروأعظانافقدوهكذا

المحددةةالاجاوهذه..."ا!عيةوالتجرإةالشعر"بين

الشعرفنبينالعميقالربطالىالدعوةهيالواضحة

قفمووهو،الارتباطهذامعانيباوسعالحياةوتجربة

وانالناسعلىمتفرجاالشاعريحونانتممامايرؤض

والسلامةالذاتيةوالخواطرللتأملثمرةالشعريكون

.الحياةوأخظارالدنيالتجارببالنسبةوالعافية

ةاجارتمامأبوفبهايقدمالتيالثانيةالقضية

تمامابوربطفقد"والثقافةالشعر"قضيةهيعصرية

نجدلاونحنوعميقرائعوبرباطوالثقافةالشعربين

عندنجدهمثلماأخرقديمشاعرلدىالقويالرباطهذا

موقفانولاشك،يالمعرفيذلكبعدومن.تمامابي

إةدهـ-علىومحددواضحردهوالثقافةمنتمامابى

مجردالشعرفييرونوالذين،الفكرمنالخانيالشعر

هـنليسالذيالجمالمننوعافيهويرونعامةلاملات

بالمتعةنحسانيكفيبلشيئا،للعقليضيفانالفبروري

تغريتمامابىحياةكانتولقد.وحسمبفيهالفنية

ورحلاتغنيةتجاربمنفيهابمابالاكتفاءالمتوسطالفنلن

ففي...الشعريالفنمصادرمنكمصسدروالسعةعديدة

شاعراكانلو-غنيهماالتجاربمنتمامابىحياة

وعن،الكتبفيوالمعرفةالثقافةطلبعن-متوسطا

،واستيعابوامانةإ!همقالكتبهذهعلىالطويلالعكوف

لكيوأصفاهاالمنابعأعمقعنيبحثكانذماماباولكن

كانولذلك،الرفيعالشعرالىالامرأخرفييصل

عنهاغنىلاالكبيرةالثقاؤ"انيعرفوكان،نهماقارئا

الدكتوريقول...العظيمالشعرالىيصلاناراداذا

تمامأبىثقافةعنحسينطه

ولمنواسكأبى،لهراويةأوللشعرحافظايكنلم"

كمالىولكنه،كخلفوالانتحالمنطلقلللروايةراويةيكن

منهالاختيارالىميالا،الشعرفيالنظركثيروكانحافظا

عاشركمانوانما،بالروايةويكتفييحفظاذنيكنلم

فيهم،النظرويطيليقرؤهم،متصلةمعاشرةالشعراء

فييخت!ارهكانالذيآلاختيارهذالهمقراءتهعلىويدل

ستةاظنهاكثيرةكتبتمامولابى،الناسبينيذيعهاكتب

شعراءمنواختيار،الحم!اسةفمنهامختاراتكلها

منواختيار،القبائلشعراءمنواختيار،الفحول

كلقداختارتماماباانالاخبار.تحدثناالمحدثينشعراء

الثلجحالفقد،همذانفيللبقاءاضطرلانهألكتبهذه

وعكفالبقاءالىفاضطر.سفرهفيالمضيوبينبينه

111

فمد،معقولوغيرممثنغيرهداولثن،المحتاراتن

الأش!ريتجاوزلأ،وهداالثلجزوالرهنا!امتهلات

الكتبهذهاختارقدانهيصدوانالمستحيلومنالعديده

الادبتاريخمن-حسينمحه""ثلاثةاوشهرينفي

."الثانيالجزء-3،3صالعربي

تمامابىعلىعنيفهحملةانفدماءالنقادلثنولقد

واسعكانلانهغيرهمناسرقةكثيربانها!بعضواز!مه

الدفاعمجاللمحيولسنا.نالاخربادبوالمهـعرفةلتقافة

ماتتبتلمسهاالتهمةثهذهولثن،ألتهمههدهضدمحنه

،عصرهبمما"سالثعا!ةواسعكانتمامأباأنمننفول

ودثتني.عاد!4أدبىتقافةنفسهبتثعيفكثيرااهتمففد

من!كليرهادىالادبمنامتدتقهـدثمافتهانايضاأعتفد

دعر،ذلكالىوماوالتاريحالفلسفةمثلالعرفةالوان

وتنوعتالعربيةالثقاؤةفيهازدهرتلعصرابناكان

عريقة،بثقافاتالعصرهذافيواتمصلتوثمارهاصولها

كالتواذا.الفارس!ةوالثقادةاليونانيةالثقافةشل

منالقدماءالنقادعليهاخذهوماتمامابىصختارات

فان،عندهالادبيةوالثقافةالاطلاعسعةعلىيدلانمرقات

نايمكنلاالصعبةالمعقدةالفنيهوصورهدحمالدهدىبصر

تعامهواسعهصفلتهكبيرعملعنالأمنهاشيءبصدر

يؤكدتمامابااننجدوهكدا.المعرفهالوانمختد!مي

قضميةبالثقافةالشعرارتباطانالعنيموقمهخلالمنلنا

كلعلىهـدهوتمامابىوموقف.واساسيةنحرورية

والبديهةالفطرةمجردالىالشعرتردالتياددعاوى

التياو،مف!الحيهادتجربهمجردالى.لردهاوالتلقاتيه

فيالفنيالجمالمجرديحعقانالشاعرمنتطلب

كبيراعربياشاعراالمجالهذأفيواذكر،قصيدته

بجذوةيثتفيلالهيقرالاانهدائمايقولىكانلناومعاصرا

يمثلالشاعرهذاانوالواقع.داخلهفيالشتعلةالالهام

الرأيمننوعابالشعروارتباطهاالثقافةمنموقفهفي

عموماوالفنالشعرانوهيالادبيةحياتنافيالسسائد

وان.وكبيرةواسعةبثقافةيرتبط!اانالضروريمنلير

اكونلايولعل.المجالهذافيكافيانوالوهبةالالهام

المعاصرالعربيالشعرعيوباكبرمنانقلتاذامخطئا

وانخفاضالثقافةضعفهوالاحيانمنكثرفي

الشعراءاما،الشمعراءعندالثقافيةالتحبربةمستوى

شكولافهمقيمةلهباقياشييئماحققواالذينالمعاصرون

المستوعبةوالعقولا،صيلةالموهبةدووالمثقفونالشعراء

.إلكبيرة

وراعمنيأتيناتمامابىصوتللىنستمعولعلنا

بدونعظيمشعريولدانيمكنلاانهلنالصؤكدالعصور

ءظيمة.ثقافة

فيتأملنااذاتمامابويثيرهاالتيالثالثةالقضمة

قدشاعرفهىو..التجديدقضيةهيولثحصيتهشعره

لنفسهيحققانوارادالقديموراءالانسيماقرفض

علىتمامايخرجواسلوبا"مستقلورؤيةخاصةشخصية



الشعرفيأنعروؤ"ألسادجةألبسيطةألأساليبلك

وهي،والتععيدبالتركيبمليمةصورةان،القنديملعربي

ولا،عصرهفيمالوفةتكنلم،بهخاصةجديدةممور

الصورةتلكالمثاللسبيلعلىلجدونحن،عصرهنبل

لصوركانحيثالمديمالعربيالشاعرعندلشهيرة

الارضفيالثابتالراسخكالجبلبانه"الحكيم"لانسان

لطيهتزولاسريعاترا!الخارجيهبالأحداثيتاثرلالذيتا

تمامامختلد4اخرىصورهلناقدم.لماماباولثن،سهودة

الرقيقالبرد"يشبهالذيالحليمالالسانصورةمي

..وحساسةوذكيةجريمةصورذوهي...الحواشي

ةتمامابوبقول

حلمهأنلوالحلمحوةشي!يق

بردانهفيماريتمايكفيك

القدماءالنفاداحدعنهايقولالجديدةالصورةهذه

عنالممتازكتابهفيعباساحسانالدكتورلنايرويكما

يفور..."91فيص"العربعندالادبيادنعد.طريح

اضحكالبيتهذا)).تمامابىبيتعنالقديمالناقدهدا

جرأةاناي..."الوقتهذاالىسعموهمندالناس

لرويومتحاالسائدالعربيلدذو!تحدياكانتتماما.ى

الصورهحدودغندتم!لاالسالةدنعلىجديدةشعريه

أبىعتدكلهالشعريفالنسيج،وتجريدهاالجزنية

وأبرز،العربيةالقصيدةعلىتماماجديدنسيجهوتمام

السهلالتعبيرمنتخلصانهالنسيجهذدفيشيء

منكثيرادىيحتاجاخرنسيجماوقدمالباشرالسريع

هدهوبسبب.ولدوقه!همهيمكنحتىوالعمقالفكر

عندالسائدللذوقالمتحديةالجريتهالجديدهالقصيدة

حنىعنيفماهجوماالفدماءالعربالنقادهاجمهتمامابى

المجتمعفيانسانبهيتهمانيمكنمابأقسىبعضهماتهمه

والخروج"الكفر"تهمههيوتلك...الفديمالاسلامي

،،الصولي"الفديمالعربيالماقدويعول،الدينعلى

عباساحسانللدكتورالعربعندالنقدتاريخكتابعن/)

:"ا51ص

ذلكوجعلواالكفرتمامابىعلىقومادعىوقد"

ذلكيضيفثم"حسنهوتفبيح،شعرهعلىللطعنسببما

يحتجالذيالمنصفالاصيلالتعلبقهذاالقديمالندقد

علىوالملففةالسظحيةالاعتراضاتاصحابعلىفيه

ينقصكفراانظننتوما..."فيقولوالتاعرالشعر

."فيهيزيدايماناانولاشعرمن

النقادكللهجومفريسةتمامابووقعولقد

الفكريةبالرجعيةنصفهمانببساطةيمكنالذينالمتعصبين

"ارنمثلونحولغةاهلكانوامنهمالكثيرانالاوالادبية

العادلةغيربأصواتهميعبألمتماماباولكن."الاعرابي

ابانصرقدالزمنانشكولا.الفاسدبذوقهمولا

علىالمنطلقالجرىءالخيألصاحبالمبدعالفنانتمام

الجامدين...الادبيةالرجعيةدعاةمنواللغويينالنحاة

محاربةعناحياناهمعحزكانالذأ،./صؤلاء...د./المتححه

!ا

ةة.دين!!يالهامهالىيدعوهمنمانمابىشعر!يجديد

السعراءنتهمحىضمماالم!صردالأدبيهالرجعيهلدهل!ا

تهد!التيالتهممندددالىوماشيوعيونبانهمجدد

.لشوشرةوالتضلبلىفاكا

الرجعبةاماميصمدأنتمامابواستطاعوهكدا

التجديدلقضيةبارزاواضحانصراًويحقق؟دبيه

العديمالذو!الىرجعهولاخوفولأنحه!بلا(دبي

ولضمانرلالنمادرستمامابىوموقف.العديمادمكر-

الجديدمناصرهالىيدعوناانه...المعاصرهلأدبيه

نالمحدودواحيرا.ادبيتردداوفخووبلابعوة.صيل

حفلتمدقد،بالعلمتمامابىايمانمعسريعةوقمهمف

التيالفصيدةوهىعموريه"عن/)لمحنحالمشهورهصجدله

الثثيرين:لسانعلىمط!عها!عبح

الكتبمنانباءأصدقالسيف

واللعبالجدبينالحدحدهلمحي

عنيمةحملةتمماماةوشنادفصيدةهذهمي...

دلمحاعاالالديمالعر!كطالشعرو!عاقراودم"المنجمين"لى

العصيدههدههـكط!را!مندهم!الأررنواراد!نالعلم

عىحميعيهتورهلمتلهناللمالهان...تطمابين

نالأفعللمنرديسيتانععتانو!ماوالأوهامصهلخرل

ابىموق!انكما...الفديمهادعصورمندلعربي

عنالأصيلالد!اعموق!هوالعصيدةهذهلمحيمام

مستوليةعنواددفاعالأسمانيئوالارادهالأنسانيلععل

المختلفة.وتصرفانهمموا!فهمعنلبشر

الحتبمنانباءاصد!لسيف

واللعبالجدبينالحدحدهلمحي

ي!الحسحانفسودلاالصفانحجض

والريبالش!كجلاءمتونهن

لامعةالارماحشهبفيثالعلم

الشهبالسبعةفيلايسينالخمبين

وماادنجوماينبلالروايةأين

كذبومنفيهازخرفمنصاغوه

ملفقةواحاديف،تخرصا

عذبولاعدتاذابنبعلشست

فيالمميقةالروحبهذهلإفيضالقصيدةوبقية

ومسئوليةالبشريةوالارادةالعقلعنالحسادفتالدفاع

المسئوليةعنوالتخليوالوهمالخرافةضدالانسان

منواحدهوالوقفهذاولعل...البثريةوالارادة

للمجتمعبالنسبةصدقاواكثرهاتمامابىمواقفاصدق

ألحياةمنوموقفهالغاصرالعربى

.51ذكرفيتماملاجمماتحية

اليهونصغيتمامابىصوتنسممعاخرىمرةولعلنا

وسكمق.بامانة

بر-ا؟ة55اء-.ول*لميزاا


