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القصاؤدعنأتحدثأنإدريسلسهيلالدكتورإليطلبأنحومنلقدكان

لها.نحصصأيضافنصفهيلجمهالذيوالعددبا،عركةاخا"لىاالعددقينتنرتالتي

العربي:الشرقفياًلقائمةبالمعار)ثستعلق-واضجهو-القصائدكماهذهوكل

لخموهيفارسالدديئء-يقصيدة:قصائدثلأثعدا.الجزائرأومصرفي

اًلمره!ةالحنونالقصيدةتلكثم،كلهاللإنسانيةبللأفريقييااخضركلستقبل

ىمرفتربهاأخرىقضيدةثم.""ذداءالأمومةبعنوانهار.نعزيزةللشاعرة

.ةارشر

ينثرماكلفيبل-العددينهذينفيفقطليس-انتباهيعىاستروالذي

يالعربالتضامنظهورهو-ةالأخيرالسنوأتفيالربي!ةالبلادفيالشصمن

يقعحدثأيأصخمجيث،العربيةألقوميةتبلورعلىيدل!اجلياًواضحاً

.الأخرىالجواذبشعراءنفوبسفيقويأصلىىيجدالبلادتظثمنجانبفي

ونابلسعانمنوشاعراتشراءمصرمعركةعنيتحدثالعددبنهذينقي

العربأرضينسلملكنهولندنفيب.رزشبر.ضهمبلان،وتبيروقودمث

العراقمنشاعرةفتتحدثالجزائرمعركةءنأما.بأهلهاالعدوانيفعلهوما

.!انمنوشاعر

أربمالعددينهذينشراءبينمنكانأنهأيرضا-انشاهياسترعىص!

اءالمحضرسلىثم،هارونوعزيزةطوقانوفدوىالملاثكةنازكهنشاعرات

نأيز!ونمظعلىردخيرهذافيولعل.قصيدةالعددينمنكلفيو!ا

قصير.الشرفيباءهاالمرأة

بينأفاضعللاأننيأقررأن،ح!ةعلىقصيدةلكلأعرءرأنقبلوأحب

الموسيقيةالوحدةهياالتفعيلةاعتبارمنالجديدالنهجعلىتجرياليالقصائد

الابداعهوعظيفالفيصل.الوحدةهوألبيتتعفرالتيتلكوبين،للقصيدة

المظروقةيمةاًلقدالصحوروالقوالىبواستخداماًلتكلفاًويةالنثرعنابعداواًلفني

قي.الموسالانسجامإحداثصكللىالقدرةثم

منعالكلستوىتحتفظلكل-الشرفياًلجديدةالطريقةأنرأييوفي

وإلىهافاارأشدموسيقيةاذنالىأصوجويمةالقديقةالطرمنأشق-لوسيهقىا

الفواصلبين"هارموفي"واً!الانسجاميتم!يثالشاءرمنأدقغناية

مماسكةوحدةالنغمحيثمنالقصيدةتبدو،ونجيثالماولالقبايةالشرية

علىيكنلمبدخما.الأذنتجرحفجائيةانتقالاتولا،فيهامهثملامتدفقه

يسيرثمقصيدتهفيهسينظمالذيالبحرالىيهتديأنإلاالقديمةالطريقةشاءر

مطروقة.سبيلفيذلذثبعد

لأنهومشاركتهالقارئانقباهالىحاجةفيالجديدةالظريقةأنلأزعمإقي

نغكليؤيمأنلابدبل،كلهالنغمدهليستؤيمالأولالببتيقيمأنيكفيهلن

قيم.اتمرعلاماتاليهتهدف.كلابفلأنلابدبل،5بغدوماقبلهبمامتصلاسطر

."مصريجنديرساؤاسا"قبايمانزارالشاءرقصيدةمنالسطرهذافيفمثلا

سكونفيتدلىمثنوقمتلالطعينةالمظلاتتحت

ممانصلهاثمالآخرمكسورة"الطعينة"نقرأأنلأبدالوزنيستقيم.لكي
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بار-كتة4أشبزمنيةقرةنتراثثمبالسكونعليههانقفأنأو،بعدها

ا"الحاوهذه،الب!تذخمممنجزءأوخ!-بالكسرةزمنتعادلالموسيقية

النقظ،بتلكالسما،!جزئيبينفص!لحيتاكاعرالي"قصدماهيالأصرةأ

الحقبةفيفهي،لثإتةاوالفرحةءتزعبرانطلاقةالانطلاقمنالنفسليمكن

قد،ذاًثولاهذايف!للاقداًلمتعصلالقارفيولكن.الفنيالتعبيرمنجزء

ثمبعدهاؤيخيلصقهاليلالسكتةأوبالوقفةي!بعهاثمبالسكونالطعينةيقرأ

فيه.موسيقيةلاالجديدالشعروبأنمكسوربانهالشريتهميعود

وإكن،فيهإبداعلازكريبانهالجديدالثريخهمونالناسبعضإن

خين،قيالطرمنكلفيموجودأدائماًوكانموجوداسنثرياالشعرأنالحقيقة

الجديدةالطريؤةإنحقاً.الزءنيطويهأنإلايمكئلاالشعرهذامثل.أن

لا)تجاء-ليانالموهوبيغيرصنيمبرأعدداًيتغر"د-القافيةنخكممنذللموها-

فيلدءروهوجفاءيذهبماسرعانبرداإلازيكونلنشعرهمول!ت،إليها

ي،خهاونألافعليناليونالموهوالشراءاما."تالصمالىبلالنقدإلىحاجة

إيايؤةالطرلمشقاتضهـوهايخوصءق،أحفسهمبميت!صاونوالا-غ!نقدهم

،أرادواا)قياًلشعريةايىهـنمونيةأسحطربينالنغمباتساقفيرفلوا،ثرواآ

-رارةءنأوالصورخلقمنتخردحمتالتيال!ريةالسهولةءنوير:تعدوا

لا-بهؤىالموإلىبال!ضهافة!أحدهماأوالأمرينهذةآنفيرزير.ال!حساس

.اضرورأالكلانمىأنلنا!و؟

ا!ؤصءائد.ءنتحدلياإلىالانفإؤذ:!ل،.لي*د

ق"افيلنزار؟مصريجتدي(رساثل"

منذبدأالذيقيانينزارتاذالأسقصيدةا(الصعركة"ععددقص!ائدوأول

رخاصلونلشعرهكانأنبعد،العربيةالأمةمعاركفيبشرهيشاركنحي

الؤصيدةهذهثما(نبرجشورزأشجلر"حعةالرا!صيدنةد%لمنفكتب.معروف

أيديناهبينالتي

اًلتيبيةا"رتاللإظذسىأذهانناإلىت!درسائلبمأرمنمكونةوهي

.الأبطالسعيدأهلبورمقاومةأنباءمئفحهامانتلقفو،لهفةفيننتظرهاكنا

منرسائالىحقاتصىاحبحيثطبيعيةووتدفقوصدقبساطةفيهاوالقصيدة

!ليكتبما.المعاركبنفرص"اتنهولو،(السويسجبهةفيمصريجندي"

4لأرللشراًلقالبالتقليديالأحوالمنيكنيناسركابحال!القصيدةهذهومثهل

ؤيمصاال!ننالإبداعفانذلكومع.مصطنعاجوأ"ا)رسائل"ءلىسيضفيكان

فيأذكرزلتمافاننيهالأخرىنزارالأستاذقصائدفيعهدناه12أقل

يضيء"التييافاو"الغصارأحداًقهافييرعض"التيالأعين"راثميلقصيدة"

كل"احدةالقصفيزمثيعإقياالمؤثرةالحرارةأذكركما(االنجومكخيمةبرتقالها

لأنعذرهأ(السورسج!بهةفيللجندي"اصعلول!ن.الؤ"وبالىتنفذفتجعلها

النهنيللابداعموأتجمةتكنلمالفرصة

فيوعةالأضربالرسالةإعجابيأبديأنإلاأستطيعلافأزاذلكومع



معناالشاعركانكأ.مما،حولنانراهماكظصادقازصويرأتصورلأنهاخاص

بية:العرالأمةأبناءبنالؤلهيالترضامنءلىيدلوهذاً،الصعركةقلبفي

...الجرادمات

..لجرادأأبأسركلثثاتتبتاهأ

قعيدشيخولا،أصفلولاسيدةتبقلم

الصعيدفي،ةالكب!يرالمدنفيالريفقي

ألعنيدأطسركازانمركزعيناهوإلا

السماءعلى

ادعأ؟رأرجال-حرقفيبيأياوشارد،إلا

،صيدهفيسحقهفي

...الوريدحتىذ!هفي

سعيدبورلامنأبيياالرسالةهذي

...بالحديدواجبالجزالبطولةشجقيحيثمن

...أبيياأكتب...الأبطالمصنعمن

...سعيدبورمن

أ؟دبدالشعرفيالألفاظخكراهـبعضبصددةأضرملا-ظةليوأخيرا

سابقعددفيالقماالقادرعبدالدكتورمجقاليهاإثهارعامةظاهرةأصثحيث

ذإالفنيالعماطصيممنهوالتكرار!ذامنكثيراإنحقا.المجدةهذهمن

فيولكن،التعشيرأدواتمنكلوفقةأداةفهو،اًلم!رةالنفسيةدلالتهله

-اليه.ينساقواأنالشعراءنحذرماهذاو،عادةيصجمحلأحيانابعضر

:فيقوذالمصريالجنديلسانعلىالانجلينعنار؟زاًلأستاذيتحدتفمثلا

العيونزرق-خندقيمن-أبييااًهمأرإفي

؟العيونرقزألييياالفمائرسود

"هىالضمائر"سودولوكانت،دلالةلهلديرهنا،(العيونزرقفتكرار"

مثلا.ال!ظأوالسخطعنزر:كر.اًأتلكاكررتالتي

يرالفيتوحمفآلهمد،نغولنلا

لىمطربالراتعالقوياًلانشادبذلبنمصحوبةمسمعيفيددترجمدةالقص!لمذه

المعركة.جو،العثهرةيامالأمجوومصحوبة،سلمانءصدالمو!وبالابنافي

النارقذائفءنقوةتقا!لاقذاًئفوالغناءوالموسيق!الشعرؤج!ساينطلقكانأتنأ

.دالباروو

صادؤ!دقيقاًاًتعسيركازر،القذاصفتلكإحدىالقص!حدةورهلقدكانتو

عندكلاالص!عداءيتنفسيكدلم،عربيكلبلمصريكلنفسعنحارا

جمهجومهمحتىروع،اش!رأبضعةمنذمصسأرضعنالإنجلينكابوسرخانز

المقدسة.الأرضدأداستريبتغونادغادرا

للغاصنالظافرجبينكبحنيلنالعظيموطيئيا

مستعمرينالحرةلأرضكايرجكللنالعظيموطنيلي

الثمينازثرمنكفقب!قىفدفىإنيالعظيمأصنيويا

اموذللث،كلمصسيقلبلي"يبضكانماذلد،فداهبمجمعأسنكسون:3

وىنالنفوسرفيالمعلقةالثورةعنجمزكرالتيالؤويةالصوربتلكألشماعرعنه!!ء.

المرةالمقاومةعلىال!عرار

المنونكزبركانةثورأقبلواحيحمافيسبجدو

جنونفيتسحقهمعاصفةأقثلو.أ-جثماقيسيجدو

اوونتحيفولاذجدارالضحىفيالدجىفيسيجدوني

فيالمدشورة"دةالقصفيموجودغيرالأباتهذ.منالثالثوالبيت

بر،نوفه/،عددية؟!هورلياتنثرالتيالقصيدةفيموجودلكنهو"الآداًب"

0ةإكل!ىلاكلنيىقطأنخسارة،راخبيتهوو

.:وهو4يلإالذىالبيتأما

السنينألوفبعدأواليومأشلائهمفوقسيجدوني

غداً،أواليومعلي!ملمصزز!س.هذه"نالست"ألوفتاًست!راًددهوفلقد

مالافذلكالى:نالوفبعدأما..القرليبالغد..نحتملهأننستطيعهذا..

ويبدو.ا)*زموأراًلاصرءلىتدلت8اليصكةكانتوإن،نرضاهإنيمكن

فيلدنبرالبيتهذالأنالملا-ظةهذهلاحظواقدالإذاعةعلىالمشرفينأن

.سلممان-ممدينشد!ساالتيالأغنية

:البدتهذامنالتاثيالشطركذلك

بيناعاليمصهماًكالنسرقبضتيفياءاجروالراية

لغليو"ا)نخلافرلينقا!جبينيوفي"الأغنيةوفي"يةا؟مهور"فيوردفقد

الفته!قدلأفيبمارالأ-إهـ،حذاأفضل

إلمطوفققدالشاعرأنلوتمندت!رةلأوذألتهص-ليةهذ؟قرألأتوعندما

و!ليغ!ونليكااددأالوزابارانأعلمكشتوإن،موكمبهقيةأعكراخرزنو

بحسةمباشرالفصر."نيظلمقفهو،4فيالمشاعريدلاألذفيالوحيدالثيء

نأأء)مكما،الإرادةأوالعصلمنزدخلودونطرةالمباكلمحسيةأ-ةأ-كا

اطالةأويستضدمالذيالغزضعمنمستقلاش!بمألميمستالوزنفيالموسبقية

،الإزرادفيالشقل2ءتي?نليأ-سكنتذلكرغمولكنيتشدع!"التيالنفسجة0

الثقل.هذاالضيقمنليشءو

ا-لكامناختاره.التيةباإينأ-سىتتوغ:8ا)قص-دةلحنتصيئولكن

،والاصرارالعزمعنيعبرإ.ساالثؤلهذاأنأ!-ت.وعيءيرعنالشاعر

فيالتوفيقأبملالمل!نوفقفقد،"اطصىون6بككلالفولاذية"والوقفة

عنبم؟ومتر،لهءعوقألاللحش*ر?!لاالل-نأصبهحوبذللث،احشغا!)"

.4فيالكامنةاتأالتعصيروخفيةاالإمكانيات

،اءالشيمرؤيةلاو"والعقيقدرلوا"

ابوسياءاظضسأس!"ي!ى

13إهـ.مصتن!ر!ولكح!ا،لندنفيالانتعيتبر،الأردنمنش،عرة

:الفيتوريقالحماتقولأننحمصطيعلافهي،المعركةميدانفيليست

جخونفيذسحقهمعاصفةأقيلواحي!مافيسيجدو

"الؤلنثار"وعنابيضالورودءنقي-ثاتونالمرأةوهيولكه!ا

أولأك،العيونسودالشهداءأجداثعلىلتنثرها"ألثلجيالزنبق"و

.."،طيبة"صلىأرفيالدماءأي"العقيقو"الياووتاوفجرالذلين

الشهداءليطولاتت!ذكرلا"فهياًلأمهات!حخانحناذ!تصعسألؤصيدةو

ؤوقصاذلاًلم!التسودالأجفان-لوةعيون"منكانلهمماتذكرطقدر

اطلموالندأءاجم!لىكأاظ!م"كمالحنوناتربتنا

الاسمرابينعطرياادد!

لاالدافئاتالشموسومرآةمغناناخمريا

ليدها.وأد!مزدللكماتدللهمإنها

ها.الصطليليخارلمعركةافيقرالغا!صطامماهد،كثرأالقصسجدةتبدوقدفلذلك

ئعة:الراةاصهورإزلملث":لحؤالة.حبأصوربهاأكنو

الظا?اتاخباهءلىالعقيقسالمذ،بالامس



ال!بورمحبلىفياللى!هلاخ"سماقثلك"

الصركة:قلبمنخةصس

سأقتلك

سأقتلكتقتليأفيتيمن

دمفيفيتغوعرانتيمن

دمكفيأءوص

نهالي"فيمنهاتريبهوماأوتترددالتيكاأ*+4ـآ!!8ا!اوالقاؤلةهيوهذ.

فيعماكان!ادفاًأتعبيرمعبرةزوةا)قصيدةيعطيهـترديدها.مقطوعةكل

لعركة.لأثناعمصسيككففس

العام4التجربةبينتمزج-الجديدال!ثعرمنالكثير-كشأنوالقصحيدة

تتحدتوهي.محماسكةوحدةمنه!وتجعلبهخ!،تربطوالشخصيةالعحربةو

نفسك.إلىاطبيبةالأليفةالأشياءعنبساطةب!كذلى

لي:يبدأالذيالأوسطالجزءفيالصياغةفيالفتورمنشيئاألاحطهـل،ي

يزاللاالمهيب.قعهاالجنودسنابك

الأخعنيتحد.ثحينفوتهاسابقإلىتعممودأنتلبثلاالقصيدةأنكمر

أ!افك:وحهزفلبكإلىي!نفذهنا.في*غزةفاًصكرمانهتالذيالطار

الأبمفار3داالجناحراعفوكان

..فؤاديمنالودادينقريعودجماوكان

حبتين،حبتين

تذكاروحبة،!طوعهؤجة

إذ"ـ،حقاراءدزيقتعبير،فواديمنالوداد"ينقر"الثعبومذا

حين.المرءيحسهالذيالعذبالهادئاءفيالألمذكحقيقةضويراجمليصور

والمحبة.والودادلهنانبافلبهيفهمر

:وطن"أهلعنمو!"أجملوط

./القلبص-فاءمنيشبعونيىغبونوجن

حبسننهلةيشربونيطمأونوحين

!ذلمجفاع!اكللا!ضعلصلىصطهـ5برصأاس!"ر7

هـطعهـعصهـاثس!ابعيير-عزلفكل!ء!رم!

،6كثصلى!اهمتوصدبا55حىجم!حمطاـدضعاص
سر

له!يىبس!اعمىا.!كاء--

إ"افالا-!ألافيهش!س.--صص.

كأهـخ!هـلكلكأكىبههلصايضصل!معبرللىبمم!ا

لزواءلحكالقبل!اهـ!

001،ستزس081-2
لىء.قاا.!."اص11..81صصم!ى

بغدادـيلشوفى"العويالهرم"

المصيمبه"بوركتمصريا"رعم

مصرعلىالغا؟رالعدوانأثبنفقد،بغداهع؟شوقيالشاعرمعذلكسأقول

نكتلمبل"اًلمستعمرونيئ!ورهايكن!بصورةتمالأممكهاوالعربيةالقوميةقوة

بةواقعةحقيقةبهافاذاحلماً.-كانتأأيص.صتز-صورها

القناهشظعلىمجريمااًرأيت

الطغاهمعالجديدصراعهمفيقوميأرأيت

وها"زومي":انلفطةبتدكمصرأهلعنيتحدتدمشقمنشاعر.ء؟3

؟هذامنأكأرأتباطوارا!بزاكلاكأ!خا

الانسجامكاملةفويةوموس!يقاها،الحماسيملأهاثا"رةحارةوالقصميدة

الىالمؤديةالعواماى2(أقومنالحارإرؤالاحسا،تهافتأوفيهاذورأ،

الموسيتي.الانسجام

4الهمتبلغوالقصحيدة.فيهترددلاإيماناالرببمستقبلمؤصتوالشاعر

كأ"خالمشهورةفبافينزارقيصيدةإلىؤ؟صايشيرلعلهاتناالأسطرتلكفي

الأسطر:هيوها!وؤمروحشخر

!فمنلأبصرإ!ما

ءب!يتنايطلبيه!

تقودذالدماءباالضضحبالبلذوشوارع

تقوميلناذكقالمن

البخورنفحعلىإلا

يروأطر.الطورإ"للمواويلإنكقالمن

.!تثوريأنألثإا!قامن

النذيرءلىالمستفيقهذاالعربيعملافنا"

وبىالعصحمشاءأاليوماهذلمثلز"أضمرفد

صادقطبيب"الأكنياتيقميءالذيالالمم"

هو:والاسم

!ماليااسمك

الغناءفيللدماءباعثيا

الرجالونخوة

الفداءوروعةامتيفي

ء:لىأ"-لى:يةسالمصالفورةقبلالعربيةالأمةحالتصوروالقصيدة

حامصهـد...اًلقدريبعثهتلمصريدءلىسعيد.ممستقبلحلمو،متحجرحاضرو

:أنإلىوخيال

بطليااربعثتبينخامن

...الأملمنأحلى

15تعوزالوسيقىفان-القصيدةبقيةمستوىفيالج!ستالأولىالمقطوعةو

الأسطر:تدكفيخصوصاأكثن

أضاءقدأسمه

اءخيتي

الرجاءوبعث

أمتيفي

يفهمالقارىيكادلامجيثالصءوروتدأخارالغموضمناًكثيربهاأنكما

الشاعر.اليهيرميما



طيبهارضفيالثرىضمختالياقوتوجداول

السامقاتالعواليعلىاحوماناؤ

يبهالغروالسفنالآفاقارقبالمقطمحول

لأ.يهغريةضارالاضواءوحشية

تالدأحتالفناءبأجنحةيكفخهاا!ىبانهار

هي:أخركىلمصورةوهناك

العيونزرداءالقرصاناعيننذكرنظلو

المنونكأجفان،جامدةاليلموركمحاجر

الحديثسبقالتيقبانينزارقصيدةفيصورةمعتواردهانظريلفتفقد

نفسه:العددفيوالمنشورةمحنها

الجفونجامدةالبللورمنعينقرصاكم

اررطر:فهذا،-أخيرملاحظةهناكثم

الحبيبهتربتنافوقالوردنثاررشوا

أديمفوقمثلاتكونكأن"فوق"بعدكلمةمنسقطتقدكلمةإليانيخيل

+الوزنيستقيميروذلكاطبيبةبتناتر

والعقيق"الورد"قصيدةعنهذا

أكأروحرارةأكثرأنهاإليفيخيل"الشهداءمرثجة"الثانيةالقصيدةأما

والحزن.اًنسجاماًوأكأرأسعموسيقاهاإن.الثائرةالصعركةروجمنباًقر

:ياعبالكبرزو!2ال!ثصاعرةقلبي

لاتثيروقلبينختاحءمومةرعشة

ياءالكبرودمعالحزندمعةجفونيفي

دحابرلسليمان"سعيدبورالىتحية"

المعركة،أياميةا!صرالإذاعةفيتتلىمرةلأولالقصحيدةهذهإلىاستمعت

عندئذالدهشةتولتنيولقدهسعيدبورإلىوجهتشعريةتحيةأولوقدكانت

الوقت.ذلكفيعمانمنمصرإلىوصلتكهف

كانتا)يالحماسةوفيهاوهديرهاللصعركةنغمفيهايعةسحارةوالقص!يدة

قلوبنا.تعمر

سعيدبورياسعيدبوريا

الحديدتذيبنارساوك

عنيدقويصلبوشعبك

الأسودالصامدونأقسموقد

الدماءبأن

سعيدبورياأرضلمثلتغسل

-اًلمصريالمذيمينشرؤجما-"كانتالدماءبأن"كلمهأنإلييخيللكنو

ررريراأشصدوالنفسفيأوقعذلكوكان،واحدةمرةمنبدلامرتينتكرر

.الأخرىالفواصلفيالمماثلةالكلماتتكرركانتوكذلك،ارا/لإصرعن

وغنيت.حنتلوحبذاويا،معبرةقصيدةإنهها

لهاأفرلمفيلكأللجزتحهة"لذبو!ةلالراقصة"

اللاثلاكةلنازك

احترتثمالملائكةنازثالمبدعةللشاعرة"المذبوحة"الراقصةقصيدةقرأت

أهي..ول!ن،والتعبيرالتصويرقوية،حقاًرائعةقصيدةإنها.أمرهافي

بلدعلىانظباقاًأكؤتكونقدأنهاإلييخيل.ه؟الجزاشحالتصورحقاً

..آخر

ولكن،واحتجاجاتثوراتفيهتقوممستعبدابلداتصورللقص!دةإن

يأت(وتصورل!ركاتبتلكاستهانةتصورالشاعرةعنهاعبرتابتيهـوح

!الا،تنطكليءأنتلبثلابدإلمزأ!نفقاعاتتصورها.مداهابالغةأنهان

المعنى:هذاأمثالالاعرةرددتا

و؟امساا!رحهدأ؟أنفجار

المهيناالقيدواعبدي.فاتركص4

الملحاالسوعذقيغضيلا؟ةثور

--؟الضحايالاختلاجاتمعنىاًفي

النعابئذبمتذمجيأنمنة

وتلباروحاًتطعتيأنمنة

فيمامنظمةثورةفهي،ابلؤائرثورةءلىنسيطرالتيالروحالجستفهذه

.لخورلأوددالتريعرفلافداءوفيهها،ومثابرةإصرار

فيةالثورقامتصنأملخيبةبيةالعرالأمةأبناءضسن-تولتنالقد،نعم

كادالثورةفهابدأتفلما،ساكنأالجزائرتحر!أندونومراكشتوزس

الحائزمنوكان،استمرارهافيللنفوسبعضال!ثد!يساورانالجائزمان

هذاكلثاليرتأنبعدالآناولكنبةالوقتإلكفيالقصيدةهذهمثلتقالأن

اًنيم!نفلامواردهمواس!تنفدتالمستعمريننوموأرؤت،الطويلالمدى

حقافيستولاهمنروح.القصيدةعك!اتبمالتيالروحبت!دثغهمذحدث

أمل،0منخفيةبقيةض!!يرهفيول!ن،نفسهءلىعزيزإ؟سانأطحاص،خ

.للمثاليرةويخكلضزهالنخوةفيهليثيريجرحهو5ءزفهولذلكو

قبكللدشير"خلونلدلليديرذاما!

لكنو،ائرابزشعبعنأليضاًهويتحدأثقيطيبصيرالأردقيالثاعرو

جمبعاً.العربومستقهلبمستقبلهعزعليمزلايمانوإدافقة4-مايفي

للقصصليةوحدةشطر.أوللبينتتخذفهيالحرالشعرمنا*ستوالقصيدة

ملأ?ةأكثرالعثهرهذاأناليو!ضأدا.أرخ!شطراتكلفيقافيةموزرب!

الحر.ال!ثعرمنالمعاركلقصحاللء

المتنبيشعرأصداءذهنكإلىتعيدقويةخطابية-شعريةطاقةذووالشاعر

الرنينوهذا.للموضوعيلائممماالموشقيالرنين-وبالحماسةغنيحاروشعره

صورةليتاملالتوقفيستطيعيكادفلاالدافقموجهفوقومجملهالقارفىرئل

-.ءم!ثقةمنبثيءإ/لامعنىيزيداًو

:يقولوالشاعر

ائرا!زشعبيا...اليكيحلوقفيشوكالتزلا

الثواترلهـقياعلى..قيلمن..الشمسغل!لتروي

فاءلت:الموسيقىرذ-يئمنأفلمصلىأناستطعتوعندما

بمعى"الموتءلجمل":يقولأنالأوفقيكنأأم؟الشمسغليللماذل

4علاؤماإذ،الموتغليلقيروونالمستعمرينيقتلونالجزائرأهلأن

؟الصربم"بهذهالشمس

:الثاءريقولوكذلك

شراجملىش-ا-رجريااحإرالماكمنلي!بربوالفجر

الفجرءلاقةماإذ"للكجر"كلنبدلاكل-ل!"المجد"يرقولأنفقالأوكانأما

سطجيةهذ?لاقةو!كا!؟الدمكحءرة-رةالفجرفيلأنذلكأم؟بالمعركة

المنتطو؟المجيدالمستقبلبالفجريقصدلعلهأم



.بؤ-لى:أنيستصي!أسحاىهـاإن:.تماهـاطامغايرةالثانةالمقطوعةب!نما

..القمممنأور-!أتنلى

السأميسأمهوحاضى

العيجسموجنبثامنتغورت

تهوعاافلتملثثتعثفلم

تصنوسمأفلتأبهتعغولم

العررقجممحمثافيخجرت

الالميهعلمهايعدؤلمم

.شرهليظاىحتىنفس!"سنيغصاونبألابمدير،اسشعراهذأيقجلأشاعرإن

إليه.الاهبتفاعاطمنلاعالمستوهـالذيففسرفي

عيسىل!يلىع-دلابراهيم"بورسعيلى"

05سعيئمبور

.!أءالشعربهاقيفنى،أسطورةسعيدبورأصب!تلقدأجل

اخارةالقص!يدةزلملىفوا!لمنفاصلةكلخامهوالمجيدسعيدبورواسم

.لحياةجأالهمفقوبالموسيقىالمليهئهح

ثموهوليهإنينب"مالسلالصوص"يخاطبالنميغثههمعفيوالسثباعر

القصيغترجحىهممعبرخيرتكونأذبالأخلىالمقتلوهناولعل،اليمصجداذم،ضل

ح(!ا:

جرجحاأثرتمالسلاموهحلص

يستعرمرجلىعلىوثأرا

فمفيادسلائمعشقتوللنت

البحضأسبالحياتأسب

خهللههجرحربفأتمفيتم

ث!انغناروقاتمرخصفئربياريضص

:لإيثنيججهمهاالمتياالسخريةتلنحأسنايوما

الري؟ههنماتعشدثفمغتفان

ث!!أم!حرعرفثيقدفاناكما

ثي:القغاتعنممجلهفتمالتيوتللث

فف!المستبغإغاصنبامسهافان

ثا!بناالمايا"تهبثر"فقد

هث

جم!طوقانلفدوى"الحويخةشعه!

بم"أ-عمنمثامعرالعنليمةالأعماعنأم"الىالمبغعنلفلسنايضلشاعرثمنمهدينلرهنحه

..3السنفيةاديههـبة..اشريلاش*إقى:البتنرإلىالسخيضمادهههغيةجمهاتمجدهدية

التعجير!هذاأبهلما.

اجفطيممصرياأنتارفعجها

النانمننللملاييضل

ثرالسنهعصنمنمأعناقهمحنىفمم

3المعرء"خلالمنيبدوو!ولحريةااوجهجسهخماا)تيالصججثهتحهأجمصنر،سا

مجبالجبالايلتفالموت!دخان

أطاالضضمحاليما(التنهمداءأي)بى!اأستر!ا

الفحبدير4لي(ضقالبابليهصقوسه

المعتصضيهترأقمبأيغيهمو

إضأسؤلىاهـواهألطاهرالطسبأقمازدر

الشثتمشا*كأمالأشههص،المركهعالمجسيؤضقءيمباه!مغتمتهاؤلكبعغحدثالقصو

منأ:!صهافتب!،ف؟لىححلصننفسهاغررلاحما،أ"سص-طاالقديمأشقاحدقيا

مثاعر:صتم؟ريغعااًمسبرتثاءماأقيجيا

!ع-ءايخاألممهـسيوريالنبجفنبمنشيئاالثازمةالمقطجهةفيألاضصنموأحنى

الآإيخة:االأ،!ص!!!منأخ!والرالتإفيالسطرينفيوذلدمطىهـياخطأهـ-اثليأنأظنا

أنتهاسثاأخمغتصامدأهوم

ستماقباأاهبةنمأأوأ

غوهامرمه!اهي

خصتصهاأرأو

أسية.ا)كا!درهتهمالعرباًءالتنعرل!اىوالمجيدةلثاعرتناتشكرفمصسبعدو

1(الأمجمةنغاء"هماالمعتمومةنضصاقخارنبرائعياضقؤصمغتانبتهيتفقغآوأخير

خؤاأيهصأجلا-!عخغأتحغضبأنأجدص9:ت"كمالأضؤجقاًلقاضهوألسغفاعمو"

ءخي-،أالحغليث-إلىالنمملا؟مدلحسجاذمأوغاأأجفناأذاججوأر.أذملطحقغأفي

-.به.س!لأقاغالأص(!ت)ديفلثتصجمةالممرالؤصيغثأما.أهحعص،ضبفرفي

العزيزعشدملثالكاحرة

ستنصهشهستمجههقفهفمجصجموق!تمتمحس!تق*ول"*هه

في

ضقفم

!-1أالواس ؟.

ك!*
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ا)ممهادلألل!ء.مأممصءتكاحىء.ئ!

ثث-حبسدفي.تصرزلح

كسمع!كلثمضمهـفصل!! ت!
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