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،وهامواسعلموضوعتتعرضدراسة،مؤخرا"داب71"نثرت

العربيأاقصةاوتطور،محفوظنجيب،ضخمنحوادطتحتكتت

ةليلأصفحاتنجاحاستحالةواضحانهمنوبالرغم،)1(الغصيمة

والتشعب،الاتساعبهذاموضوعباطرافالالماماو!لامحنحديدمن

الاشياءالممكنةاكثريقولأنباخلاص،وحاولىاكتابةباغامرالنافدمان

كتابسةالايسشطعلمالنهايةفيانهالا-المتاحةالحدوداقل"ن

الذيالايجابيالا"لرعنمعاداحديثافيهاتحدثوعامةسريعةمقدمة

..وموضوعاشكلا،العربيةالقصةعاىالحزيراني"الجرح"تركه

ولابدايةبلاحكاية"محفوظلنجيبفقطواحدةلمجموعةتعرءرثم

."نهاية

علرنقطتينتثير،الفضفاضالعنوانتجاهلبعد،واللأراسة

وهما،للاخرىحتميةنتيجةتأتياحداهما.الاهميةمنكبيرجانب

التعبير.محموضمنعنهينتحوماافكبرياالثوش

والنقدسالادبمنالمقبولةالمنطضةالوظيفةتبمو،بداية

الادبمالعمليعمقأن..مفهوماالكونلجهلاانهي-عامبشكل

أالفرد،العلاقاتمستوىعاى،حولهيهورماالىالانسمانادراك

!ث..بأمةامةاو،بط!قةطبقة،الحماعيلأاًلعلاقاتمسننوىعلىاو

وئخىخصوبةاكثرليجعله.الادييالعهلىودقيمليفسرارثقديا-ي

يتاتىولن.وادقاعمقبثمكلمامفهومايجعلهلبم!،؟ة.وجمالا

وسايصصة،متسقة،للحياةمتكاملةنظرةمنالناقدتمكناداالاهدا

نا.وغنىوضوحافيزيدهالادبيالعمليقدمالنظرةهذهخلالفمن

بقوانيزووعيه،الحياةمنوالمتشابكةالمتعددةللعلاقاتالناقدتفهم

بالضرور.سيجعاهالواقعفيالمتصارعةالاجتماعيةوبالتباراتالتطور

الادبيوللعملللواقعافهماهذاول!.الادبيللعملادراكااكثر

ومقنع.وصريحواضحبشكلآرائهعنالتعميرفرصةلهسننيح

اياق!فيرا،35و،قاعرةولمحياةالناقدروولمةكانمنظادااما

حتطوسيفجربالغموصسيتسماتاليبااسلولهؤإنمكتملمةعيرعصره

اصلا.واضحةوغيرمشوشةآراءعنالتعبيرعن

انتستخلعرتستطحعانعديدةفقراتاعكتطاالدراسةهذهوفي

غييعامبشكلتدركه،هلامباالمعنىوي!كون،بصعوبةالامعنىلها

النيوالسخطوالضياعالرفضظواهرالىضوخبمفعنم!ا،محدد

بدءالسشيناتمعتفجرتقد"اًنهايقولالقصيرةالقصةؤيانتشرت

تفجينتاجالهريمةكانتمثلما-يمةال!بعدنفسمهاعناكأروباحت

نتيجة-ايضاالسمتيناتبدءمعمتخ!عربياجتماعىواقع

!ا"النكسةطرحتهاآنيةوتيراتا)ىبقوةالانشداد

فتدبحمحفوظنجيبلمجموعةالدراسةتتعرضاخرموصعوفي

الانتظسامعالمتعيبر"عنتعبرالمجموعةبانتهولىمضطربةفقرة

.دبابحافظمحمدالاستاذ:7291ليورر"المسابعالع!دد")1،

7،

احيااطاراتتفجرخنلالىفيهطمانينتهاالحقيقةفقدتانبعد"الواثق

تصديهـبين،،المزنوفةا)الصغيرةالبورجوازيةقةالضبالاجتماعية

نفهـصعنابال!تللاعمقالاستجابةممانتوان.وقطلعاتهاالعجزلنذر

حست"السابقةمجموعتهمناكثرابعادهااسحةشحذفيومضت

قستاثجموعةهذهفيقي4ا،نفعاالالم!تجابةكانتحيث"المظله

العر!الطموحاستفؤازاواؤعحضوىهاباستئنائيةوتسيجهمناخها

!إ".مباشرةا)نكسةعقب

مراتعةقراءتهابعد-العامضةالفقرةهذهمنيفهموقد

تحى""مجموعتهكتابةبينالزمنفارفىبانالقولالىترميانها

فالمجموهـ.باختلافهماسببهونهايةولابدايةبلاوحكاية"المطلة

ملتهبةوالجروالمشاعركافت.عندما،مباشرةالنكس"بعدكتبتالاولى

الجعر"منسنواتبعدقطتيالثانيةالمجموعةاما،تنزتزاللا

تبهالص!يرةالبرجوازيةشرائحبعضفانوبالننالي.(،الجزيراني

لمعركة.اسلحتهاتشحذكافتأوكماوتبدوتماسكااكثر

بالاضااللمناقمشةيحتاجفانهفهمىصح،ان،؟هفنهملهذاً

نقظسثمةلكن..ارررا*مةباوردتتشوشااكثراًخرى+راءالى

!اانس4،خطتحتهايوصعوان،تقالانيجببهاطتهامعهامة

عيسيقومبل،الادبي؟لعهلالقارىءوعيمنيزيدلاالنقدكان

الننلقائيللقار؟الاحساسوبنبينهحائلاوالوقوفبتعقيدهمشكور

اعصاببكارةوالاحتفاظالنقدهذاعنالاستغناءالافضلمنفافه

بي.يلاد

وحنىالاجز،كلهاالدراسةعلىسمهطرلاالغموضفانوعموما

!اكنبهاا)خىال!جيبةالاسطرقلكغموضهايبلغلافيهاالمضطربة

العبسال!سطورتقولط..ناقدعلىرداالعددنفسف!،الشعراء

أنداىتطعالذي-العقصيدة-النئهصعا!معلىالررويالانفتاح

يعتصوحركتهاالتجربة؟بيعةفبىواًلاؤقيالشاقوليالبعدين

الحددوالرصد،التجربلأأصقاعفىبعواء-الكاشفالانتشار

الشعربواهاذالزمانض!ابطصمنبهبفيةبصورةالمتحركةللمخلوقات

العالهلفهممحاولةمنام!نابةتتهحوا!هكذا!نفس!ياقياساالمقيسين

شيء،صكلتعميضالى-القارىءدؤيةوتوسيهمشهركفكروخلق

ذهـانهاكالىالا+لوديلاول!غارلنتماتطلاسبمالر،الكنابةتستحيل

.مببرداوئلا"قبلالقارىءا

مجموهـبهاتتميزالتيالفنببةالملامعبعضاللأراسةوتكشف

والرمز،والتحمالواقعبينالتزاوبممثل،)نهايةولابدايةبلاحكاية))

المستقبلكوسيااالىالحاضرليالماضييندفعىثالازمنةقيودمن

ا!حدثرواالمكانببينالعلاقةوتداخلالمنوترةالقصيرةالفعليةالجمل

تتعر8وعئدما..جزئيةكانتوانمجملهافيصروولجةنقطوهي

يظهرالتشو،لامجموعة19يونهالاساسيةاًلفكريةالمناصرالدداسة

المجموهـهـذهوشخصيى(ت"الدرا!عةتقول،واض!االفهـري

محفوةنجيبحرسبمكلهاتعكس،وتشوو"بهاوترسباتهاوممويناها

يتفواقعو*ـو.المتبدلةالتاريخيةاللحظهواقعايضاوتعكس

بب.ببينهمابالتصالحبحلموهو،معاصهونقصالشيءوجودفي

بيناث.منهايةولابدايةبلاحكاية"المضادةوالثورةالثورةقوى

بينالحا"روبابكبيا،)والاعراءالإنربيمن..الصثماقحارةواليقين

."لو)وعنبر"واًلتجربة

العجزعوبالتالي،الوا!عحركةفهمف!،القصورلتضحهنا

ونقيضلاشيءابيوناحالتصايتمفكيف،محف!ظن!باعمالتدسير

ترؤف!كما،هذه،لحالتصفكرةمنتسترالد،؟افيكقوانينان

واض!موقفايآخذوهو،وباتاقاطعارفض!معفوظنصبكتابات

الاخرالطرفض!دجالبهالىو.دقفطرفايفاصر.،تالتناقضمن

تستطيعالأؤآنت9،وبعده،(الحزيرانبمالجرء)،ق!لموقفههذا

مممظ(والكلابا!لصطل،،(1ميمانسعب،)!ادمعةتذرفان



المسؤلمةمساتالمؤسوبدأت،الظلامحامرهعندما،الفقراءالاف

المعبر-"علوانرووف"لعسابعملهاممارسةفيالنظامحفظعن

سعهصدمعيتماطفمحفوظنجببان!المض!دةالثورةعنبصدق

الجرح"قبلماا)ىبالنسبةهذا.علوانلوؤوفاحتقارهبقدرور!راى

اتبمتهإهـياالفظيعالقمعاسملىبلمحلعل،بعدهأما،"الحزيراني

والتعفئالتزييف"مثل-"الاكرمبةالطر.دقةشعيح))لحمسابالسلطة

والصمورروالثورةالنقاءممثل-عويسضصهـعاىص!الظالموالثراء

لاحدهمابلا،للسيفالاح!كامالا!ءلن!اا،!راًعبانيثي

بيقمصاشحةهئاكلشى...لارادتهيخضعهاوالاخرعلىيقضيان

محفوظ،نجيبكناباتءئهوتكشف،الواقيملقوله7"هذا،النقائض!

يمسالمابر،بالننافانه،دهئهفيالضيقةهذهيضعلمالناقدولان

مثلا-"لواوعنبر"ففي..المجموعةقصصمنالعديدمعن!الى

اعاتصيعتزلانيحاظالاز،وهو-مايومؤي،ثرر؟كان-كهل

يئاجماد!4،لمور:اخرمكورفيثتاةمعيعيشبانبحل!093الحياة

فيحولهالرصاصريدويعندماوجودهتقعحمالحب6ةصراعاتيان

،1)شاليانيكونردفلا،حيايزاللاطاثاانهيدركهنا..جانبكل

وعنادراكع؟،النهالةفيلقولفانهلذا..صراعفيوطرثانقيضا

-زمرح".ونغنر،وسنرقصالجهاتجميعفيصماصالمس،!لق"حق

التيم!ئيتحركهالتيوالقوانبرزالواقعلفهمالناقدافتقاران

ذلكوبايفنالي،الفربم!الهشوشبطابعمجملهافه،الد:اسةوسمت

واضحةرمرلر4تقيببماتتقدمألاطببهياوكان،التع!يرف!الفملإض

بهذهاحساللأراسةكالم!انويبدو.لهاتتهرض،التيللاعمال

اف!فيرهذاان"كنناقي"فيرأيهوصدفىبئزاهةفكتب،السلبيمات

بخرط!ةمتهجئطوافعبر،المجموعةلهذهالمباكوستوى4ايتنا،ل

لهااخرى!"متوياتفياكظرويؤجل،ا(جديدةالعربةالقصة

)،ءاع!!

رمزيكه*ىالقاهرة

بم!ذح!هي!روة!م!نىه!ق!ئئ!-!ال!أ-!سأ

ه
ه

عحكه،ورمحمدبةعلم

مس!جهـ+حي!صثر*!!دصيح!حميد55
اثعرلحركةالمعارءصةاص!واتخؤت4،نالمز"قعقدبنبعد

ا،قليةالوجعية.اصواتافعثيرينأد!انؤيتمثل،صارت،الحديخث

رالقالراماانهامالعموديالنتمهلهمات!لا:ال!!ؤالحط!فيولعل

الحديثالشعراقىضصارانعلىاكيدةدلاأةفيهلعل-؟الحياةعلى

ساحظ.كان

الا.ئصارهذاعلىاحتجاجانهلاشرلوح!الايجبالسؤاللكئ

عؤ!بسةالىفىلمعودةومصا:لةاحدلثاالشعرقيمةو!تش!بكالهاو

كسبللادبالحديثالص-ء.انشكلملأ09محاربيهمنوامثالةالعقاد

علىخذ.لهونهلتنطاقىكانتماطاقاتاطلقوانه،كببراالعرد!

وانظر،وأدسنبسا)!اويوخلإملالصبورعبدلضعرالمثالسبيل

.الحدثوشبذهمالعموديثمعرهمبمينالفر!

نامعارعميهلاصواتالحديثالشعراخماديعثىهللكن

مبدديا--وهذه،ركل!ءلمانهازعمأنا؟ماتقدديالعىاث!

الزعم:هذاتدممماكىالاسبايي،بعض

طبيعةوتفرضها،عفوفاتنشالغةكلف!،اشعراأوزانان-ا

براننجدمثلاالانكليزيةاللغةفر؟.واثتقاقالع4واصوا.ي!"اللفة

المحا؟لاتمعظمثشلتوقد،الانكببزياكءعرمعظمعلهـع!يطغسالايامب

اللانيسنياواليونانيالهكساميترلتقليدالافكليزالشعراءد؟اقامالتي
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اكثوتنخجحولم،عحد-دةمعينةبحورعلىالخليلقمبلالشعرالاميون

لازلا،جديدةبحورلابتداعبعدهالشعراءأجراهاالتىالمحاولات

لدبها.بمااكتفتوئنهابدتاللغةلانبل،ممكنغبرالابتداع

باش!،لىاكتفىبل،الوزني!حلمالحديثالشعران-2

اواخرهاءفيتنويعاتمع،الاسطرفيمكررةتفميلات:منهععينة

الاذجماع،منكثيراالانخىيكسبلمالموزوننجبرالشعراقويلاحظ

القديم.فيوزهداللتجوبةحباثهمساننااكثربينحى

بدرجسا!القافيةيستعملالمعروفةاللغاتاكثرشعران-3

مم!،ائنهعرلةالوحدةمنينةمتبماامكنةوفي،اكحقيدمنمتفاوتة

اًس.بانسيءهيبل،صو؟جةحلب"مرردلبستالقا!يةاظعكيدل

اتملي!اانالحديثالعربيالشعرفيالملاحظو،ن.أشعرابنيةفكما

مخل.غيراسضغناءالقافيكأءناستعئى.كدء:"القليل

وكونصالواحداليبتشكلجمودعلىالاعتراضكانان-4

ع:،-ويتسع،الضعبببرفيالالتواءيسببممااحياناالفرةءنلصيق

بمه:.مئهالرديءاشعراعلىيصحفهذا،الحشوبمببمما

*-"الثضاحلنعتبرهمكلنشعرفيذلكعلىكثي!ةأمثلةذجدان

-فانثم.رديءبيتيتلفهالاهـةالجهالقصيدةلكئ،القديم

تتي!-ارزياكالتكرار،مذهعنتختلفلامزال!الحدثثالشد:

واكأ-قافيةذاتكلماتعنوالبحث،المفتوحةالعر،صيةالابنية

ب!دونها"تجدهلاموسي!لاياراللبيتتصي

!ىشا:تسمملاالواحدةاقاثيةاانعلىكراضالاعكانان-5

تالجوابنجدفقد،.بالملحمةخ!يسمىماأواولوللةاالقصبدة

؟-ءمتفإقض"طويلةقصيدةا)ؤكببوانلىقهلالزي،لوالنادغار

تعدا(مثلابيتمائةأمعبنحدعز،كل(اتانهـةاتصالاا؟ذازر

نثر؟حشويربطهايةش!،ثطعاواصب!تشعرا!رص؟تهون؟ز*

.موزون

ت!!هـباعتبارهاخذناهلهاء،،علانهعلر،بوءلا!!س!ذلادعنا

برق!صهـالاتيانعنحقانا(محم،افىحدلثينا(-،رباءاكصعرنحئ،انا

لمءت.كو.سىاقاقولالمكئابينما.جيدةهلةكلح!ريثةبت!

)كرشالر،)-بربمعيار-طوللتنتنثصإالا!لعلبمعكتبمثلا

رفىالمواًلقعب.إررا)مشلقادوزهاس!مثناءتمثلان("الملاءافيبح،)و

كشممامثا-ةذكرطبعاالممكنمون).مقفاترانموزونتانرتانالمذكم

.(هضأشالانكلبزىالادبمناء4س،غيرهما

الهد؟بلويبئ!،لداته،مكنالمالظا!جةاطرادمن،ؤ،كور.اذز!

"!منويممن.ءش!ص،كةدستحقهدف،وا!التطكا:.،ان،دالمنشي

أعربر،له؟هـصضاأدبناثيالطودلة"!ةاهصاقش.4لكن.الحدوثالث!ص

ء-!انقكمصطفىاهـعليخااصدإقاف!رءثششالهداً!

)96!ه\"الانتظارلائحةعلىموتى)تددوانهمن95ص!حة

جبفيعلىأكتب"-

"!شينالهحرافة

الاجرالسمواعورصثو.في،،اشهمرق

:الناسبوعد!بمك

".أنفاسبلاالكونتاريخهافيتعملأسطورة

ولأ،اولاللقافيةاقحمتاالاحيرتهنالكلمتيناظهناواًصح

كلم!ءاًلكو،،علىيقفانيمبنلا-ثافيا-الاخبرالسطر

19تظللاموسيقيقرارذاتكلمةمنبدلا:المفتوحة

ينوانعر4الثفبامكانكان.توقعحالةفيبعدهالسامع

!ل،المطلوبالقرارعلىو،جصل"الكونا"بكلمةلسطرا

-رحشوعاىستغريهسائبةبقافيةاتىفديكونحبنئذ

،"نا"قافيةفميهاخر



صحاكان-ادربيالمزاج!ميةبل،الشعريالشكلففمية

ةتتجاوزلا:القصيدةقصيرةاشكالاالادبيةاشكالنااكثركالت

وأاخلاميةعبرةذيواحدموكففصةعادةالقصة،بيتالمائة

علىملحمةنكتبلم،)الخبر،الطرؤة،المقامة)فكاهية

مؤلغاشا،رواي!يؤلفلم،مسرحياتنكتبلم،اكيونانا

نجحةكناولئن.ق!يفلاتصيفمنهاوكنير،بالأستطرادأت

فاننات،ورواياتسرحياتعندفاوصارالغربييننقليدفي

حملتالتيالمنظوماتكئرةعلى،الملاحمكظبه!لح!علم

دللمستمثرقين،ال!واهرهذهاعللانهنااريدلا.التسمية

ذ.يدحضهامادديا!الليو!ست،لنانرو!لالد"راء

الحدبالشرحيروان،ولىقداكللاحمعمرانافولاناريد

بمفيو.،ا!فصرةالنصيمهشمعرهوامشمهورةاللغاتالر

الطو.القصيتمنانجحوسيلةالانفالرواية.والقمرللطول

!بالطولمئالههومهذهكانتان-الشاعرهمومعنللتعبير

ولعل".وروأبدهجبراشعرالمحالهد!ليمارن.رواية

لجاء،شعرا"يولشعشي)ءكتابةفضللو،الشاعرجوشي

كماملعميالروايةموضىانرغم،الصثرينالقرن!يكناب

.؟لعنوان

اثنتظقدشعرالحديثالشمراننقولاناذنلمكننا

يصالكن.التجربةسنيمن!يداوعشرينبعدالبقاءعلى

البقاعلىقعرتهانبتتقدالعموديالشرانواضحايكونان

لديناالموجودالعربيالشرمنالاقلعليقرناعشرخمسة

ممافتاولئن.شيءمنهايصلنالمالى*خرىالمضمرقرون

الجديمةفيالحركةكانتحينمفهومةردةالعموديالشعرضد

للاغرافالاوان؟نت،اغراءمنجديدملماوياالتكون

11عليقادرازالماوانه،يمتلمالقديمالشكلبانثانية

العديت.الشعرمنالجيدعنفيمةيقللامنهاجيداوان

اوالعموديبالشعراستخفافمنلاحظتبعمماهذاأقول

متصرضردمجردكانوربما،محلهكيرديأظنهاءضخفاف

توبالانهيظنماضد،العربيةحياشافيقديمهوماكل

التةواعادةالتحديدمنكثيرالىالصبميهيحتاجوقتفي

الشاعرالصديقعنالسامرائيماجدالبنقلهمامثلاهذا

:))1172"الاداب"منأيارعددفيهصطقعلي

الزمانهذاشعراءيكتبها(عموديمة)قصيدةقراتمما))

داا؟تاريةالمتحجراتقاحفمنمتحففينفسبموتصورت

نفم!مانالطريفلكن.(ا23)صياللاماخرالى،(اصولهاعن

منابينئلا!لةالاخيرمقطعهافيالشاعرلنفسقصيدةيضم

الابياهنهالشاعرحثرلماذا:هوهناوالسؤال.العمودي

المتحبتاحفيعيدهالشعرمنالنوعهذاكانانالقصيرة

القديمة؟

المهمومناعنالثعبيرعلىقادرالعموديالشعرانشكلا

وقد)العاجرر!وسقطت.المحنطةللتعابيرفيهااثرلاوبلغة

الددهذهعلىادانةالقديمالشكللادانةكافيةليست(اولهم

شاهـءانهنابالذكرالجديرهـنولعل.والازدراءالعنفمن

مورونا،حديثااوعهودياشعرايكتبلاجبراابراهيمجبرا

في"اعامينفبلنشرهامقالةكتبقد،مذثوراأومرسلاشعرا

خالدالصديقنقدكانربماالذي)الجواهريشعرفيهادرس

ادو!اطراءمنيستحقهمافيهااعطاهمسشفيضةدكأاسة(ضده

الىئوالناتوهو،ننعرهتنوقعنيمنعهماالشوعمودفي

شعرهفيينا!يالذيوالشاعر،الحديثةوالنظرةالفربية

وان،نحتذيهانيجبمثالهذا.الجواهريشعريمثلهما

وترتيبالتفعيلاتعددعنالنظربغضجيدالحيدالشعران

والقوافي.

عصغمحمداتميهالولايات-اندياناجامعة

الاجيالبر!ومدرسةالنقاش

العامراكبثمملافة:بقلم!-

النالاشنمرجاءالاستاذكتبهاالتيالكلمةفياسوقفتني

!خا!لمنتموتهل"عنوانتحت"الاداب))منائاسع

التالية:الفقرة".؟.النحو

واكالأدبالىخاصةنظرةعنتكشفالقصةلهذها

هذء،ضميلةمراحلعلى.فراتنافيامتمتنظرةوهي،والفن

تعلووظوأهر(ءوري!كلاوآل!نوالتالاقةالادبانتعتيرالنىهي

اجلمنوصراعهومشاعرهمشاكلهو!قالانسانحياةفوق

والحالثالاكةبيخعنيفةعزلةالىادتوفد،وجودهويحقق

ماالىوادت،العربيللمجت!عالتاري!كأالمراحلمنكثير

أ!حر!فص!؟لأئث!في((ا!عاجيالبرج"مدرسهبظ!رنسميه

ل!مىس5،لالىلى،مجرااوىتبااوكاىمنالاالمثنفيبدوحيت

أوال!ت؟بمنتتكليدو"يلوثلاضنعالياكائنا...منهوارقى

."الانسان

،ا!قديمةنغمةعزىالىتعودلانهاوهلةلاولىاستوقفتني

لاقديميان!بلوولكن،بهيستهانلاقعراوالورقالمدادمن

مدرستقابلهاوانتي"العاجيالبرج"مدرسةهيالنفمةهذه

افوقترتفعولاالاسسانبحيآةالنقاشالاستاذ!لكماتعنى

.وجودهويحققيعيشاناجلمنوصراعهومشاعرهاليومية

خلاقينمبرعينادباءاننجتالمدرستينكلاانرأصيوفي

الاولىفالممرسة،وااخاصالعامبينكالفرقبينهماالفرق

الخامي.النىمنفهيالثانيةاما،العامالنع

بقضيةمبهورايزالولاكانانسانهوحيثمنوالانسان

الىابينهـماوسعيهوالموتالميلاد،والعممالوجودقضيةمي

طرحهسؤالاولكانت،عامةشاملةقضيةهيالقضيةوهذء

العا-جبمظوا،غنان،دانماالاخيرارر/ؤالستكونانهاواعتقد

وهو،الازليالسؤاللهذاجوابالىللتوصلجادايسعى

وادلالةعلىيعثرلعلهاليوممهبالحياةيمروانبدلاذلك

المجهولى.ابوابامامهيفتحنور

السصهذااسق!وكأنهفيبدوالثانيةالمدرسةفناناما

اواالميلادبينا!متدالطريقالىاهتمامهجلوعرفحسابه

الفنازهذاانواعنفد.بداتهاقائمةغايةهيجزئياتهواعتبر

الطرقيجزئياتلان،العاجيالبرجمدرسةالىينتهيوان

وقيوالمكانالزمانضغ!تحتدائماتتغيروالموتالميلادبين

كليتهافيالعاجيةالمدرسةتسشغرقهنامن.الذاتيقنيرها

الثافية.المدرسة

ؤ.عرفواقدالعربانأرىلا،سلفماالىواستنادا

منهمءاذكر،مدرسةيشكلونلاقدقلةالاحقيقيينعاجيين

الاسلاصياالتصوفوادباءالمعريالشاعرالاقدمينمنالمثال

الىاحكيماوتوفيقدرويشوءحمودنعيمة"يخاثلالمحدئين

مطالا"كتابفيوردتالتيالنحويالخطاقصةوأما

ءريجدردلا،الوكيلالعوضيالشاعرللاستاذ،1وذكريات

داكونبسببتحدلثلملانها،هذهالفنيةالمدارسقضية

يئتمي،لااواماجيةاالمدرسةالىينتميالوكيلالعوصي

نية.7سياسيةظروفاستدكلتها

ا!امريسلافةدمشق



هحهـه

)(ائونتدة))قصةحواس

سيدلب!ح!ممنيبقا!

يرح!يم!5!حىكسء+ف!ك!5!-55ت"

الهادت"الئبر!الىيل!فيون!باادبء!لح!آظاولمائا،أحوف

المتطر!الانالعمالعذىالمهؤي!هبعدالادب!رج-!د،ث!مفى،بامي

يلزمهسامناخاليالموضوعيةعن!بعدنا،الطظنها(كةكا-واست!راخ

و:مدهةحيو!ونتسبه/خذيهوانماالططفةعلب"سج!لاعقلانن

دمافة.حيةنبضات-المماخهذاؤ!-ا:ربيالتاخديفعض9طا!-كأبا

عددالغراء"الاداب"مجلةفيقرآتهعاالتي"ا!هـضعفدة))وفصه

ووفوحالنبرةبهدوءتتميز،ابونابابراهيم،ثدلمصأة72اعشطس

الرمونرعنينعدعرببااديباهناكاناللهاحسكذلك.الفكرة

الطلالسممنالادبيعملهؤينجو،الخاويةوالنهويماتالغامض!فى

اليحاجةفيونحن.ادبيةاعمالمنافرأمابعضكيالمسى،-،التي

منهاونستمد،والجمالبالهدوءتتسمالتيالطبيع!ا)ىالرجوع

منفيهبماواقعناتلمسالىحاجة!ينحنلذلك.الفن4الالهام

نرجوهالذيالواقعلهذامعاييرواستنباط،امل-بهوادرظلمات

خلاقا.حياواف!ا

فيتئمستهالذيالانفعالعقدةمن((الارضضتمة))حررتنيولؤر

غل!الذيالغموضعقدةمنحررفنيكما،القصصات،جمنكثير

ما.حدألى5نعربيفكرناواربكا!كارف،

قصةاولوهي-نابابوابراهيمفصةفينظريلفتماواهم

ووضوحها.الفكرة،وبساطةالقصصيةالنبرةهدوء-لها!رأها

بعضاسردانلييطيبواسلوبهاالقصةبفكرةالاعجابوبدافع

.الملاحدسات

السردول!ل،السردوهوالثصةفيواضحبعيبأولاأوأفي

فرهـكأاعطاءعدممعمنهالاكثارولكن،القصةلبناءضروريهو

السردتسببوفد.فنيعيباي!تبربنفسهملاحظاتهلاستنتاجللقارىء

تكسبهاالتيالفنيةالابعادتفتقدحدوتةمجردالقصةجملفي

ال!عطور،بينوللفراءةفرصةالغاصلناقيكولم.والاصالةالممق

الجمالي.الظئيرذيالايحاءا،ىيلجاولم،الاحداثبعضتنسبراو

قطعةامتلاكفيلرجلحالمةربة"الارة!عقدة))!مةوتحكي

علىيتمسرالتيالباهظةالتكاليفاراءحلمهيكليلكنه،ارض

قط!قىارضاشنرىالذيمحمودبصديقهويلتقي.امهاامثاله

استصلمحهلنم،المسكناوللزراعةص(لحةيراكنها،رخيصة

هذاالقاصويففسف.استهلسكنىوهياكا،عنباوزرعبئراوحفر

الارفيهيبينماالارضيمتلمكانهيفنفدالمرءانفيقولالحذب

تاتيئم،ارضقطعةبشراءصاحبنامحمودويغري.تمتلكهاتيا

ويقول.الصديقينامالوتتقوض،الجيتينسحبو،الهزيمة

في!ا.اموتاناريد..الارض:"أنهزاميبصوتلصاحبهمحمود

وهنا.((المرةهذهالموتافضلاز*كاواتله..واولاديزوجتيلولا

وادا،القصصيةالحبكةزماملأمنهويفلت،المحثورفيالقاصيقع

جدوىلاالتيالتقريريةفنجد-تعبوكأنه-لمابكلانهاءهايحاولبه

نجنركي،البورارضهاحياءاجلمنكافحالذيؤح!مود.للقصةمنها

هداولولا،واولادانوقي41ولان،انسحبالبمجضلانببساطة

بهايعكسالسملبيةهدهالقاصقصدوربما.اوفهميالموتلفضل

القاصفان،واقهناوليدةمحمودانهراميةكانتاذاولكن،واقعنا

علىيصرمحموداارىفبينا.الشخصيةهدهلابعادفهمف،يعمقلم

ولا،الحياةانتصارويعلن،الجدباءالارضفيالحياةيبعثان

محموداارىيينا،الارصىمئا!قعةهذهعلصعالمهخلتفى،،اًفىشه

و8

9واعدةاالمشرفةالنصةهدهاجد،عفيهاويحرصالحياةيحباتسانا

تيمقاملبدرةودو!،.فيازمةدوىالواقعلهذامحمودباستسلام.سى

محمودلسانعلىيعلنبانيكتفيوانما،المكامحةمحمودبشخصية

تفتقدالحيوية،،الكلؤكيالاممنيةهذهوتتوارى،يموتانيتمنىانه

.احعجاجبرقيةبمئابةوفكون

يميتأثفياا!ه!ونيالصثوحم!حيمكأ(براز.ل!صمدايالاصكاىوازا

ا!عاتاءالىالننواقةالنفوسكيجذهاويطصء.،الحياةفيرة

وسيمارات))..الحرارةل!ت!!الاخيرةعماهـولكمان،والس!مالحب

من.ث!!رأدك!جمةوألجاهاتالملمهءم!!ي،رأر؟،نطؤه!ىلح!كئيرة

فض"ة2.متن!ايىنم!لو!ننحك!،3،نرةالعبارةهذهوذ:*و.ا(بهيد

العالمالجىلافسدتالتيالن!لإ!ةللكاحؤننيوك!.ركيقهجميلة

احماةاولارادةلمحمودحبصلىريفينبتهـانوب!.كيهعشتالذي

المرةارصهيتركءحهودابآنا!حبابكبمااذا،وفعلهفوا"فياتجسدة

يتلونبهاذا،الحياةاجلمنمناضلامحمودكأنانوبعد.الثانية

الشخصية،ابعادرسمفيالتناقضفياًلقاصفتردى،الهزيمةبلون

ع!ارة.لمحصالذياله-!يونياعهـواوحشميةابرارفىفشصلكما

.الحياة

اعجابرص--!لمنكمن!:يالمبتسرةالنهارلةهذهاناحسبولا

ابراهيمالاديبالقاصالىتحيتياوجهوان،واسلوبهاقىالقم!بفكرة

.سهجدات!عارفا،وكانهـرةعد"ـلاولتعر!تالذيناببو

لبيبسيدحسسيااقاهرة

ةة-شوشه.فاروق%عى--الى!ييلاستاذ رقام.كحا!ص*فرالعلاقا

كيهصحه.محهر-.-؟

مالطعمنو.لاريخيانفسي،الامتراب،عنعاجزاماناوريقفحينما

لمحقيام"صلاحيعته))فيالنكراعادةمنلنابدوومفنوحشعري

هـ-فهلتخذألوفتنفسوفي.معاوالنبيلةالشادة،المهمةبهده

،حيثشعريبعملالنقديةالمهم".لتعلقحين،اكثرجديةالاعادة

.منالقصوري4لملخاوا،الىميزة،لداخلإةاابرهةالموو،التفرديغترض

انتكونهوللشعرالنموذجيالقارىء!يتوفرهيجبمااولىان

مكاناوجدتقد،ععهيتعاملالذي،الشعريالبناءوت،صرمفردات

ذلكوبعد.والجمالي،واللغوي،التاريخيحسهمكوناتفيما

المناصر،وتثفكيلالربطمرحلة،الثانيةالمرحلةالىالعبورإبمون

الافل.علىمضحكوغير،سليماعبورا

لقصائدنقدهؤلميثوشةفاروقالاستاداستطاعهل،اتساءلاًنتي.

فيمقنعايكىونان،خاصةوقصيدتي،"الاداب"منالثامنالعدد

عفىبعيدافاروقالاستادكانوهل؟توصلافهفياوالنقديةئقافته

واويىته؟،الادبيالنقاشبديهياتترديد

مشروعشيءوالنقدية،الادبيلةبامكاناتهماانسانيثقان

ت!ثنكونان،تماما،الواردوغيراكثروعنميرلكن،ووارد

ال!حتور،عهلوالا،اساس،يمتلكهاولا،وهجالبةموهمةالامكانات

،النقديةالفدراتتدكعلى"نفديا"ددلايقدمانثولئمهالاستاذ

اكاالدضميرعلىاميناكانهل،حسمنا.ذلكاعتقدلا؟المقنرضة

شوشهمناقشسةمنليبدلاوالان،داكاعتقدلا،اخرىمرة؟فيه

:ملاحظاتمناخريهيئوقصيدتينفصيدتنحولائارمابعضعلى



لو"نقيضاتقفففسمهاثوشظقصائدمع)الفنيالنصحواسداء

وفرو)كثيرااعتشاهاكليشهة)اتراثعنوتتلم..)هذاالخبرة

جيدايفهمهاالتي)الداخليةالموسيقىوعن،تخطيهثم،استيعابه

مقةامامحانرايقفالخببرالاستاذدانالتراثعنحديثهورفي

الذ،المقطعيةبداان.مثهورة،ثيةترأمقولةمنيبمفىء،لئعري

القصيدالى،ومفتوحا،واضحا،مدخلاكانت،شوشهيفهمهلم

،بينحدثالمستحيل،الوفوفعلىي!وكدموروئةلمقولةجديدةوصياغة

البغر،بينسايصحومن

اثنين،ميهيهلكالجارحالعشقوبصن

النارفيشوشهالاستاذذاكرةكللاناذا،ذلكبمدالريلسمتو

المحتمل"وغير،المهلك،وفوفهوهـدالتيعليالاماملمقولةمكان

لا"يهاام،الكاملالتكفيرحديبلخادذيوالكرهليهالتحدالعشق

اصلا،يسشوعبلمشوشهالاستاذكانفاذا".....اثنانفي

ررلشخصيةمأثورموقفمنوانطلاقا،التراثمعصغيراتحاورا

،لاالمقطعذ!كيعنيماذايفهملاان،اذا،حقهدمن،ابدامغمورة

افكرصولم،الموروث،الالاسيمدخلهمنالااليهالدخوليمكنلا

اللامعةالمدولةهذهاداريخيحسهكلتتشعبلممنهناكانكتابته

قاعركانتشوشهاًلاستاذلدىالتاريخيةا.رزاكرةان:اخرىومرة

ثمةسبوليس،الئممريللمقطعفهمهعدمفيالسبب،وحدهاوكانت

الثراقيمنخفية،استيحاءات،ذلكبعد،القصيدةوفي.اخر

انناقد!الاستاذيدركهالم،الشعبيوالتقلىب

القعبداخلمنسفدهـنيبحثانشوشهالاستاذاراد-2

فمى،فنياعيباالسرياليةكانتان،بالسرياليةاياهااتهامهيؤكد

المسبقةانيتهمعانسجاماالابياتلبعض،مجاني،اخنيارا)ى

والخلىالنقديللضميرمخالفالسلوكهذاان."التهمة"اثبات

متمالىيندرانشوشهالناقدحآوللقد.سواءحدعلىللنا!د

دس،بداوالذي،للمقطعالاساصالسياقحسابعلىنقدهس

فتماسك.وغيرقلقا،شوشهالاستاذ

البغض،بينمايصمدكا

اثنينفيهيهلك،الجارح،العث!قوبئ

طسم

الصبية،وبينالرملبينافئؤاالنهركان

اغدسة،راصفييترك

،وهوى

للموتى،وبضانع

مهـجانبايضافانهمعالتراثنحاوراهناكانشوشةلمحاتوكما

الزس،ائنينزمنينالقصيدةفيلان،للقصيدةالنفسيالزمنيخص

الداخليوالزمن،والوحشةوالخوفالبسحيثالراهنالواقعي

ويتحاا،حينايتداخلبشكليسيرانالزمنانوهذان،الطفولةزمن

راهنواقعياحدهما،كذلكخوفانالقصيدةوفي.اخرحينا

المقا،معوجو،أضداعيازمنفيوخفيا،صغصرايبدأوالافر

بقصفي،ذلكبعد،ليصباالواقعيبالخوفيلتقيحتىالاخرى

لادركأ،شوشهالاستاذشومهالذيالمقطعهذاقراناولو،واحذة

مجافي.يكنلمقلتماان

البغض،بينيصمدمامئ

اثنينفيهيهلكالجارحقالغسوبين

الوجه،فيهخ،تثرالفظالزمنوهذا

العين،فيهوصارت

الضالع،للسهرمصباحا

النص،كان

الصبية،وبينالرملبينيوالف

رأسيفييترك

"6

اظية،

وهوى،

للموني،وبضائع

6البردكان

موحشة،امطارايحمل

الجلدوبينالعظمبينيحلس

منالوهاا!دادىيمملكآلذيالقأرىءان،ابدا،شكولا

11ختلا!اةث!دا،أخلا!منالنفءالايماعفيماادراكيعولهلا

،و؟المقالعنهايةخى..النهركان،عبارةومن،بالذكرىيبدأ

.الاخرىالمثاطعمعهذا

الب!هدهدعؤنأناحش-ىا)ننعوشةفاروئالاسط!يهـولس3

ستتطلب(لىريالية)بمععةلقصيدتهعنواناالتنعاعرجعلهااتي

المتنافضاابينألتولمحيق!لى،يقدربالاتنبءوتعبيرا،اومياحنشادا

تمعراللاضمرو!ي،ءسوءاالبهحةو!ي،معنىاللامعنىفيويرى

خاركلمنأررسبمكانهالظفهـ!يالاستاذتضعالعبارةهذهان

كبيرافدصورا،هـدلكبه،وتفضح،للشعرا!حديتالفهم

هـنطلبأنهـنخودهبدبمياًنه.الشعريالنصممتعامله

الكب،الضخمالاستعدادذلد.شطلبان،هـديهلشىمامنهالقصيدة

افيعلىسعمو1)تط،المرنة،الشعرية،الذهنيةوتلك،للتلقي

،الت!ادشعرمعتامالالممستوىالى،لترتفع،الحياة!النثري

داالاطارهـو،اتنفسيبمفهومه،التكثيفحيث،الحلميشبه

،وش!ريساافماعا،افناعنااثمريةالصورةب"تحاول

غيرها.دونالصيضةبهـذهجاءالذيالخاصبسيافها،منطقيا

شراهمامتقادهعن،عجيبةوبسهولة،يعتذرشوشةالاستاذ

يفللشعر،كهذا،ؤ!ماان.منهوالافتراب،للشعرالتلقي

الشعلأالمفهومخارصةمن،متخلفموقعليثوشةفاروقالالتاد

،فصائدههـلقيواضحوهدا،شوشةذالاستيظنوربما

التفعيلة)نطآمالىالشطريننكامعلىالخروحتتمدىلاالحداثة

عاماعشرينمنذالشعريةالحركةاجتاز.لهالذيالاولالخندق

كتبلوحنىشيءكلينتهيوبم!ا(هندهواقفاشوشةزال

!يوخارجي-دميهناوالفارفي،عموديينودئريابوعيالقصيدة

،ورأالمتعربوهجعلافةادنىأ"وليسفق!التنعيلات،)كمية)ء

!تلاننمامالصلحتوشهالاستاذملاحكاتان.الخفيالدافىء

!يالذيالش!ونوععنيدافعالشا!رلانشعرهعندماعا

ناذهنهفيكامناغرضاالدفاعمنجاعلا،اليوتيقولكما

بالضبط.شوشةقاروقىالاستاذفعلكما،الجليغرضهيجعله

فهمالىسعه"لورصلمش!نانثوشةالاستاذيتساعل-4

السبيلهذامثلشوث"للاستاذيكونلاانوطبيعي،الكلام

وموضوعيءزاتيامرالشعريالعملالىالحقيقيالمدخوللان

بالقكلقعلقهثر.2،وحدها،بالقصيدةيتعللقلاوهو،ان

بهيتمعمابمدىويتعلق،نوهمالافملا،الناكديمتلكهاالتي

اوثقافيةلهـعصلملاتالرهاكهـءنللكيوجهبماثم،متفردةرهافة

شوذالاستاذعجزكو،،الناقديعجزاناًما.عديدة،وفكرية

قصورؤفىلكالشمعريالتعبروعناصرمكوناتابسطادراكعن

اذقيللشعرذنبولا،والموضوعيةالذوقية،النافدامكانات

.ابسدا

الشعرالحركةاأسلبيافا)عنشوشهالاستاذتحدث-5

ابىعييروا،تقالاتاتفاعلواالاوفيانفيتخبط))منالجديدة

اخطاءعروءيعمدراخثم،تفعيلةالىتفعيلةومنوثنالىوزنمن

لفويواخطاءعبدالحمي!دوبندرا)جراديابراهيمالشاعرينلدى

ذلكمنثئاالاقدالاستافىلييكتشفانوانتالرت.اخرى

القصسلبياتعنحديثةعلاقةمااً!هء!لهللئه،قصيدكي



لحديثه،موضوعياسنداي!جدلمعندماوهو؟بقص--تيجديد!

النصمعالخاضيءن!،ملهمناخذاكهم!بدتبمدي،السلبا!،

يرىوكمالذأك،فقصيدنبم،ارور.؟،لبمبرالفموضلانكا"!يقا

داكيةمواجهةمحصا"التوصلوهذالع!!ومةغيهربرشوشه!ستاد

نفردااود!ءتكسبهاموضوعيكأتفاركأشراءهاوليص،معله!اةبر

!كىني!نمانما،ولفاونةنولمحا،كغزرا،نفديالميىصهان-6

واهـهـ،اتاكلوالعسعري،اننعدكيأ)ءملبءجدوى،ضخمهشهانه

!فىلأإتكتعففيكلوبمدمتعروهـ،وتير،س!رصنمتصألنضدنججعل

الحتبر-زعنكش!ذهباندر،رويةاو،وعبماو،لجربةثراءعن

نن!ور.شوشهفاروقكادالاسلغولىكق((اثبهنوجغا!،العقم

منالمدىهنىاالساحها"1،دال!))ثجلةاشهيهراصني-7

،الشعريالفهممئافضلمسعتوىألىيؤ-يتالذي،ئاوث""

-ءمذابادى،المجلةمن،اكليبة،الناء-رزءفذه.ءوونعننيدا

مقنعة.وغير،!خلةكأ،يةكر

تعوشه،ماروقالاستاذصلمويكوىا!ارجوطواخعوا

ر-كلايقوماناخنارولما،ناوواصدره3نستاك!فى..فهار

.ئعكرأو،فة-4اردايتقبلانارصولود،ءهـ.دة،وافز

العلاقجعؤءةيبرخسداد

!ي..*.57مي!ي!حيحهىحمي..-..+-محىهـص".--!--!-!هي

ردعلىفاروقشوشة!

"همتهإضركالذي،ض!بكلة،مفماهيميدألمضادنفدهومجدغير

المدرسية.أش،ااطب!ءيئالاخطاءعنالعتى

بالعفدت،ولع!دهمانتعوثةواروقياررع-دمعحدتماوهذا

دفوكانت،تهدصمهاوحا،ل((ياكوفسكي!اترابرات))كعيدني

اصاوسطهامنمقطعخروج!وطباعتهكاأنناء!-بىلخللهـضت

ألناءالطعء..،اوسروافيور!"لآخيرعنق،جماكانربما،فرها

عدلتوا*"ضي،الادابالىالصحيحالاصلارسالانويكنت

-سسر!سم005.ء-مهـمهـسيير.عس!حسي-ء.

مصءء،

ليدما!أآهـهـعر

الفيلسموفلبفق

ر!يكار

ذوقانترجعه

11النفسعالمألفمااخروهز!بالحظهذافي

شيءاكلمنبالرعم!يجد،واضطرار،ز"الرواليةالعالم

اءالوقتؤبيأتيان.المنظموغ!رألعنى!!بشكلهما

المجضهـلمعانموعننجمتالتيالقلقةالممث!طةيحلاث

ء،ذلكاجلمن،يقترحأنحدالىيذهبفروم

...وألعماءالفوضىصن"الامل

عهيهـ.عهسير

-

للرديتفرصةعطاهاونيالخطمواضعادراكءلمىة1الثدثق

وفدونيحرصيمني!تاورأنفاروقالمسيدويرمكن،المثسورالوزن

ميهابمامنبهـراومقيدأتيعير((الجميلةلغتنا)اأعرارمعرفة

.وطاقاتئروط

:فاروقارريدلنفدالتايىصةادسرءخةالمرابرعةمنبدولا

:الفصيدةفيقوليءلىلىر-

العالماطفاللا))

.."لت!عرييفهممنكمممن

!فساوهو،او-!هذاين!حلم-كاروقامسيدأ'ئني-يانه

..مابثسكلالطفولةصفةلمك6رار،ا!راضهالأول.خطين3ي

منواصحوهذا،للشعرمشعرةمسبفةصورةده!هويالتانبم

هومامعيتعاطفانبتل!!لاوهوايةا!فيو!راءالهكطبالهق

..!ابعادهاواخذت،ذهنهو!عنتن!كلتافكبما،ورةالهلهذهبر

طبعتالتي(1الشرقرملشجهيدي)1صعورهتفديرأصع-

رمل)تكونانينصوريكنولم،لغةلصحلاالهاوقال"مل

،أيضى،وهنا.فعبرباو)وممكنعيرذلكاثلصورلانه(هـو

.نقدهفيخطالكلمهت

عدائيهاموففاو؟فلمحاروقا-يداأنوبه!،اردانذخيصويرمكن

لديهيكونانيركل!يوربما،التاليةكلأسباب،ال!صيدةءنبقا

واحد:ب

وفد،الطباعةسببهما،الوز!ز!ينخطفيهاوجد-ا

الرسا)ة،هدهمع،الط!اعةقبلهوكمعاالقصيدةنصحيحطت

.بالذكاء51،دياالثارىءنطالب(ننستلإحنعدلما

تحعا!قصيدةموضوعيفهمأى!روقيال!سيديسشطعلم-2

.ياتانركربسدبالوصور!الؤللمط

(("ماياكوكسكيهواءجوياالم!هه!النصيدةدوانيطرح-3

شاديآروركياحمدءئدالش!ر،ةالتجرر"عنااكعابةكانتمل

اهمي!ة.،

،أدط!واكعها،الة-وةبعضرديولميء،!ربما..ختاعا

قحبباتي.معغضبعننا.لجةست

الرميدء!!تدردمفق

عى!حح!حيييعي.لهم!ي-+..*ء-هـح!حيم"عمسممه!ميمر

عى

!
جمه

ممطر

أ

فوضىأالولفيواجه،فروماريكالعروف3ى
ط

حضى،"فضوالرالغليان"ان..للاملوجيهةا

قالافعلىيحاولاو،حلبانالعالملالزامب

اريك4انبل.الانسانيةالنزعةحسابعلىكي

؟ثورذ"تخرجانرأيهفيتستطيعحلول،ت
الشهرهذايصدر

ك!ءسيلهممهر.8سسيسم


