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بريلاولىتتعل!-فقظنقا!ثلأثفي!ااعالجانحاولت

فانها"ا!ثالثةاما!الفئيةالشخصيةاددواج(لثازببة

ألمشرسل+انبريوديوكان.أنااراهكماالمعاصرةالمربية

فا،ولعلي!بحد!يفيلهااتعرضلمالنتطعرعندفئيةمزإيا

اجمالابالاعجامبتبغماحاطهقدقبانيزؤأرجيأبانشكلا

اوساهـالحملحينفىشعره((ضوعمو"أثارهألذيللسخ!

!خهناكيظلفوممو.اللتزنلالامنبئودعاقألاجتماعيين

مااملائب-السستغيوهماممالاعجاتهبذلكبين-هنائمفاصوي

ذائبعنيستهلفهقمبءهونزامبفيالتأقوقالأاوهمءيمجب

نهجدانصسبايكنلمفانهولمبألا،الصلحستلطميثيرألنلوي

ذأته.الوقتفيساخطاالعجب

.المبأثمنموقفهقبانممنزأمنهلىميمبماأولأن

هـفانهبمبوبامفمننهمأبنكياعسابناتوبهتئتلممناولنحاول

مبصوبهاقمبأاذأننهم.والمنصانةالمبدوءممثبشيءالوقف

لسببينةالمباقخغبىتقفومبأمسيألمنليلتيفئيتتضهأ

ائلهقالحهمبالجماميحباوالثاني،السسيةللمبغبهلالاول

المامبمك"الأمطيمف"هوالاوئبالسبهبأهل.الفقلحسومنه

،نزامبهبماءالاجهماهببنالسلسومفامناصممهفبحهباملهنآلتمه

سمبئي21هبكل"فمبللأتصمالغلالدالشساسهمموالثاننوالسبعل

همبجمممماصرهمببمممماممبهنائبولعيبى-بتلومبهملتب-النلمناء

*.عبدكمامبممبدنملامنمموجموبما

فىسسميتهعمبالتأبلمم،بالأببيل،قدقنممامنيستطعولم

تعبيمبةفهمالناهبنبللمبائهبالجمامبنسياناو،للرحمامقوصفأف

الجمائقمابتببينمباهفحالستتفمبلأمن-الحسنمأفامبواقهممه

احساداالمباهبتانتتسدمبقد-الجميأقالسهلمابدمببينللفمه

مننبماهباحتبقفتتغلحببينبقتمتنبجاهلمبقدمندهملليا

مثالأممبمبههم(211ص)"هقميل"مبلعمي.الاصمنمبمنلمنب

(؟13ص)ت(هبجهبهمية"وألغمببنبففممالمامبمأفالسسيأمءلممم

والهفقإلنظهبيأبنهاالتهمالمبايبدمب)تلعلمممممفافضسمهمم

هقتتستبثلاهـاننبأالمبأدفهمالأتامبجنبالسمتبللجمأممالفنمب

بانهللقاهبهأءتهمسنبهبلاالجميلةالفتاثممقالمشاعمبمنبقفما

هبنبهقاقتتباجمالهابتصمبيمبتألتفممبميماهبمبةليبااصممن

.الأائمهتلامنقآممرمأماهأفممبستبتهبانبقد.البامنمأل

استملتفاهفههبمماسسميةاقنفمبنبصمغبتلبيعهمنهلاهبملاهللمب

الجمالأنواعكلأحبها،ماوبقدر-"الجميلالرأدجانبألى

للجمالحبهج!اتعندهللحسيةقوةولكق.الطبيعةفي

ءايهينثررأحالذي-التحركإحىالرأداجمالعلىينسكب

له.ويسخرهاوعطورهاوالوانهاالطبيعةجمالاتكل

أيالتفاأو،والحزنلمالطمخلىالقدرةنفسهفىكانلو

؟ء"ء-

هبهبغسهغم--صس

-حرحح!تجصنقسكلعمغهغبئرلجهقهنمس-حي

تبمحى5مب!ههه!!حمب
أنيبل-عنهملاحظاتيكلتتئاولولالشعرهلمة

وتتئاولسأارأةيموضوع-عنه((الخالدأ)لنقاش

؟لحياةمققفه"موعنونتعرهفىجتياءيةالاالقبمةءنخت

عقاتحدثو(نالمذكورةالثلالفالنقاط!ححففير

آخر.يومفيذلل!للة

الجيودمديالخصراءسلمى

مهسو!ى

التفازىغيا)بداالتسهبكالسمهبلتمثالةسبهفهبوالمطاء

يسغرلاولكنه!ألدماءفهبالنابضةالفويهبةملاقةمنهبيئا

السمنحمفالماطفهفالمطاءعلوواو111أبداالحؤنهلهبقادنمالونب

ولمبسنمالاتملاتمءلىحبالمسبللسمبأدسبهفانولئملئل-لمبا

مطلقا.غاية

لا،الراقشاعر،نهلأرأان؟الحةقسقنهلامبسنحهنبفما-

مبلاحباليستو.سدهاالمبقبةولكرببهايرقهمانه.يسبنبا

اما-والتفاننبالمطاءالايمهفهملاوالحدل،.،ولاعطاءتفانيا

النر!مر،-الهبسنمدسبهههبلفابةمبسيلةفانهالجمالهاعبادته

الحتلبهمذاسراسةأعتهبفلأد-عمبوقهتمتتمالتهقالئيلمة

(117هم)"لهاتكمندقلم-رسائهف"فمنق

قناةمنظنونيلطوفانبدولاتغاليفري

شماتفيمريصيمشيكماالحرفارسم

الصفحاتتلألالليلفيسودتفاذا

حياتيمنجزء،الحرفهذا،الحرففدن

ثنب:.

جديدحرفشسو!7.الىكلهافحيلالي

نقفئيلنم"فيوجنمدهعنمسعافغالحدقبهذأونوه

(125صم)"مجدمل

تفهمينيلن..بريشتي؟لعذابمعىتفهعيلق

ظنونيمنخىوغرتكتبتمااجملمزقت

...لوحانيوكسرت

يدافهمانه-وأضحسةالةحفاهذهفهمالشاؤبوقحست

يتتمهبحساأنوبرفخس،جمرامرأقسدكفغاق.سر.يذهيب

تفامبعلى-هلازثاعلىلتلالحنققمجدهتلفىء
لنهاءيفضأمبغم-الفنيوالابدأمفالخلألمنالخالسأالسياق

يئكرالذيوالتحديوالشموحالعنفواندلكيظهرلاببهرثائهفبىخى)1(

اشبلك"يمتلماباهانيوكدراحبلواحدةدمعةيذرفلمانه.الموت

ابوابنا-لتموزفننحنا"ثم؟نجيزلفولاذهبت-فكيفصوتينمبرةخى

."ابييأ.نيبدلا،الصيفففي

رثائهبيقشاسعوالفرق-والشكوىالحزنعلىيترفعنزاراان

والحزنبةوال!بالدمعالمندىالرثاءداك،لايبهالسابيورثاءلابيههدا

نزارمرثيةتفقدلمالخاصيةهذهانهناالتنوبهمقبدولا.العميق

كتب.مااروعمنفانهافيمتها



إلاخير،ديوانهفيتكثرالتيالنهاياتوهذه،معهاعلاقته

يشعرالذيالمثساعرحياة!يمحتوماامرالناتبدو

ابداعلسبيلفيالجديدالوجهورأءالسعيالىباضطراره

فيبحثهالفنانانهومزلقهولكن.متلونوتصويرجديد

للرجليخضعماكثيرابالحرفيرسمهجديدوجهعن

الحس!.اشباعورأءالدائبشوقهفى

بقلمريش!ةأبوعنممتازمقالالىألقارىءأحيل1انأود

"المجزاوالحبريشةابو"عنوأنتيحتصائغتوفيق

يعالصجحيث(التاسعالعدد-الثالثةالسنة-ألادأب)

ريشةفابو.الرأهالىريشةابونظرةببرأعةالكاتب

الجصالولغنللجمالاخرعابدحبهمن"جزء"فى

وفكرةعلويةوشعلةالهاتصبج"الجميلوالمرأهغايةعنده

.للجمالالعبادةمننوعينبينحاسمفرقوهنا.موحية

ولسيا"ا")7الناسبعضكعبادةهيللجمالنزازفعباهـه

.الجنانوضمانالخلودالىللوصول

*

لنابدانزارعندالفنيةالنتحخصيةضفاتتقحميناواذا-

جنبايتزاحمانوالشاعرالرسامفان.فيهاهامازدواج

جعا"مماوذوقهالرسامنظرةلنزارأن.جنبالى

!تصائدفله،الرسمفنكانلوكم!أحياناأكصعريعامل

بالصورة"اي-للوحةالخارجيبالظهرالاتعنىلاكثيرة

-"النفسعيةالصورة"كبيرةدرجةالىمتناسية"الادية

بروزرغمالقصيدةلان،اعنيمافهم((خسامبا"قراومن

الانسانيةالتجربةمنتخلو،الشاعرعندالفنيةالقدرة

وجودية""فيوصلقدالرسامنزاراولعل.العميقة

الفساةهذهفصورة-الفنيالرقيمنكبيرةدرجةالى

لاكأصنر

كصى!جى!فلممبفص

بنسدا

لمجفضميد-5!وصيلفاا!نا

ين-!ضطغفنغ!تلمجسلمج!في

فد؟،ل!هف!صهـباهمتضلبربهمىيرصناممط

!حكصلمعز،لرجم!جمضمىر!سفآ،بلزا

لمحض"مى!لوضمناهـهبلمحابرم!خ!هـأ

فىفيلن!مبرممحلخقه،رصالمحمما

همنطل!ص!ء

ءجرتفىلماارا

لا3ء57:!ر6،*،.جه.ع!لسوصتلصيصء،نجا

صض"ثزجميةجمئيهـع!.

جم!لةلصبيةحسميتصويرمجردليستألعينينالرمادية

تعبربل،والجمالوالخفةبالرلثالمقةفق!تبرحيلاوهي

-والانطلاقللحريةأنسانكلعندالكا.منالشوقعن

والننسعر.القطعواًلخف،الطوبلالهسهسىفالحلق

اًلعلقوالكيس،الطويلوالبنطال،غلاميةقصةالقصوص

الخارجي.الصورةاطارتكونالبتكرةبأوصافهاهذهكل

..أدطائرالانطلاقهذأالطدننظرثم

انهمرللحنتقول

اطراناريد

النتستائيهالعصافيرمع

خرافيهمسافاتالى

اص!(ناريد.

أغنيهجرحاوأغنية

الودان؟ريد

منسيةالارضبرجزائرا

.حدودولانجابولاسورلهايى

النفسيةالتجربةفانبالازطلاقالرأئعالإيحاءهذاورغم

منهىاأكثرمبدعرلساملوحةوهي.بالقصيدةمفقودة

اخر.شيءاًي

يؤالرسامعاىالشاضحريتغابكيفلرىاناردناوادا

التي(3،1صأ"واحدةعند"ؤلنقرااخرىقصائد

،!ؤثراشعرياتعبيراالشخصيةقصائدهاروعاعتبرها

!وت-معاصرذعربيةقصيدةتصورلاكما-تصور

انها.النفم!إقأعمافييحدثهاالتيالرارةوتلكالحب

-ومولت.وجمودفتورسبقهاومرارةوفراقطلاققصة

بأنفاموامتلأاتصالهماباكورةعرفالذيالبيتهووها

تربالرلسوملسجلىوهذا.صامتاءباردااصبححبهما

اليكبمالقدبهـاوالمعزفالحديقةفيقفرالبنف!جوممشى

.ألرلسومسجليقلبهووها-تقرأ؟لامهجورهوالكتب

لهما.قديمةصورةفيرىبالفبارالكسو

لحنا..جانبيفيممدودةمعيوانتاناالنلامهذ؟

لسناحوتمنولسناهذيصورتنا-انيعقللشىلا

اثحمع!رقحهـمائدسلسلةمنواحدةهيالقصيدةهذء

"مجديتطفئيلن"أيضاهيالرأةلكفسكتبتانها

(1)11وا؟حدة))عندأعتبرولكني-"ميتة"الىو؟نفاق"و

ىفالوتلهذاوصفاوأبدعهاشعرأالاربعالقصائدارقى

...الحبموت،ال!ياة

.هـنمختلفين-نوعينيملكنزارالاستاذ-فانوهكذا

السربلةاللونةالجماليةصورءمجموعةهوالاول:الشعر

ويحسربجمالهافيشعرألانسانيقرأهاوللتيبالوسيقى

ذهـكهووالثاني-ذلكبعدضيعهاموينسئثمبالغبطة

ويغصزالشاعرتجاربعنيعبرالذيالشعرمنالنوع

ناوجدتوقد.معينةحالةفيلانساننفسيةصورة

خبز"و"أجيرةالى"و"خبلى"لاسيماهذهقصائده

فاجسالقراء،نفوس!يطويلاعمرتقد"وقمروحشيش

تأثيرهامنتحررأوصوعهامونسعيمن،مارأيتءلى،هناك

القارىء.نخعخحميةباختلافثيرالطنوعاختلافعلى،عليه

القراء.لجماعاتبالنسبة،اجمالا،فملوغيرشيءوهذا

*

الجت!ع،يصفألذيالشعريكونانالضرورةمنليس

الاستخفاف!منبشيءيوحيالقصيدةعئوانبانالتنويهمنبدلا)1(

/نجم!جمولاالقصببدةعنهاتعبرا!شالعاطفةهمية1معيتفقلاوالعرضية

عليها.المنطويةرة1(لمرمع



لمانلهضروريايكنلم،نزاروفبى-الوضوعاجتما(عي

قلبفيالبدايةمنذكانلانهالنافذةمنالمجتمعيدخل

لممنجزءأيصفلمشعرهفينزاركانفاذا.ألسالة

طالما-ألذينوا)رجالالشباب!ؤلاءاذنهمفمن،مجتمعنا

!اهيمفوفيمجتمعناصالاتفهـبوالتقينأهمءكأفناهم

فىااحامعاتامقاعدبعضء)ىوحتىواوروبالبنان

الحلي"ابطمالانالقلرىءيظنوه،ل؟والصربالشرق

01لأادريسسهيلالدكتور"مخيلولائدمنهم"اللاتيني

اختراعمنهووصفهفيوابدع-وصفهالذيالجوعواني

تصورانهافيتقع"اللاتينيالحي"اهميةان؟إمنانأ

تختلفلارجالنا،منمعينةفئةقمةمدهخنىوصمدق!"ليه

لم-شعرهفيلهامنماذجنزارقدمالتيالفئةزاكعنع!ثيرا

قباني.نزار-ءلهاليصمتنماذبم

وتخليه"اللاتينىاحى"-ابطلموقفبينالقراءوليقابل

حبلى""بطلموقفوبينالقديمةصديقته!ت

وطال-،،شعرأئناتمجيدالىتقليدرانىلالعربنحن

نفاقايعيشوأانعلى.عندناالشعراءالتمجيدهذااغرى

ولقد..واهيةرلةطوكذبةكشمعراءوجودهميجغلواوان

ليعينتهاخلقالتىحيلأنهيعبتوراستمرعندمارجلانزأر3،ن

درءااودعوةاونقدلايارضاءتزريفهأيحاولاندون

بهذهراضفانهبحياتهيفعلماشراكانفان.لتجريح

يكفى.وهذاموقفهفيوضعفبا-ا"هناكوليسالحياه

جمنغايةعلىلسببكشاعرنرفضهاننستطيغلااننا

ولو-الحمدقكليكتبم!دىصادكتألهوهوالبسالمطة

الشعراء،منعدديفعلكماكاذبةاليةبمثاشعره"شمع))

فىيحركالرأةفىشعرهان.اهتمامناأثارولااًقنعنالما

هذاكللاذا"ابدافاللهوالسؤالالقراءمندتكثيرزفس

نظرةاهذه؟الحسميةهذهكللاذا،المرأةوراءالركض

فيه؟"الرأةالىمعينمجتمعنظرهانهاأموحدهقبا"نيززار

التقريرمنبدلا-،وواقعيةبامانةالاسئا"هذهتدرسواذ

مجتمعفيشاذا.ولشىعناغريبالشىقبا"زبنزاربأن

-7.-مثالي

.قبانينزارشعرخلالمنمجتمعنامنجزءافلمنعرف.

بطلة،النزاريةوالرأة.هامةاجتماعيةوثيقةأراهانني

والغنهـج،التفاهةعاجمهاتسميطرالتي،الاولىدواوينه

طالبيانظابىمطمحخلتقلجل"سنينالىكانت،والدلال

الركضوكانخطرهصةالتعلانالف!رةوكا.ت-الزواج

وهذه-الحديثةالمدنحةبزيناتالمحلىالقتتريالجمألوراء

بعضبينحتىانصارلهازالمامجتمعنافيصؤلةحقيقة

مجتمعنافىبناءيكونلن؟نه.هذأيومناالىالمتعلمين

.الاساسمنخورذمثاليةءلى

العربىالجتمععلىيسيطرمااهم!والقاقكأنواذا

فى،هناكبأنالاعترأفمنبدلافانهألحاضرةا،ونةفي

القبقدوأمةفيبعدتدصللمكثيرةفئات،مجتمعنما

الفئاتهذهوعن.العميقالتحسسدرجةالى،المعاصر

وقفةوقفيومالاولىدواوينهفيصادقاتعص-رأنزارعبر

مجتمعنا-منجزءروحعنلناعبرانه.ةالحبمنألقبول

فللتنين.ومعارف.وأهلأصدقاءفيهولنانعرفهنحن

جميسععاىبعديلتفامأجوائنافييهمخرالذياسهائلا

-،منذاالفكرلينالكتابالاولىبالدرجةاستعبدبلالرقاب

ولصس،والفقراء،بطبيعتهمللكفاحالمجندرنوالمحاربين

رسلمحسيشأعرولكنه!!ؤلاءمنواحدا،أصلا.نزار

،فنانكاتسانبطبيعتهوالالوأق)لملجمالوعابدشعرهفي

49-الصفحةعلى-التتمة

ا%رؤلتىكا

ا

الالفاطفانت،دا،لفاصاحلقكفلمعث(
).".

)

هواء(

-)

الجوفاءألالفاطتلك..يمسكهاأويمسكهمن(
)

وجهيعاىالريحهبوبتهبالالفاصلهذيلكن.

الحرىالالفاطتدفينينأ7

الصماءالباردةالالفاطودوتعفعمني

بالالفاطتوسمايامي،عمريياآه

حالملفط

ناعمليلفىيولدكد

البالسمالنيلحضنفى

مص!يمتلفط

اصمتبقائلهاصيحواكاد

الالفاطتدغدغهفالجرح

قاتللفط

عنقيعلىتلتف-يدالفذولفط

لصسماتتفثلسمانالفذو

مدقطرةلا..يردينيلفط

اللحمتتصقالالفاط.ءوالسكين

؟الالفاط.حاطركفيتعنيماأسائلواظل

للدممنالكفينخالصةرفقفىقاتلةالفاط

ألفاط..عندكهيتافهةأشياء

الاشجارثمارأ،لفاطان!كفى!كفي

نوارمنتحملماأبهى

الطيبالشجرانروكما-

طيبثمرايعطي

الصليبفا،نسأن

الطسباللف!الاينطقلا

الجرداعالضحرإءبنتيا!سيدتييا

الالفاطفيفلتقتصدي!فلتقتصدي

!(لصسوردرص!ح(لتهرة

م.ا،لماهـالجوفاء



"!سسسيمي

إغبممنعبؤحححم!

!عالمنشورتتمة-

وشعره،ودسليقةفطرة،(الشعريالتعبير"ناصيةلمتلك

فيسهولةعنيكنتف،معاصريهمناىشعرمنآكثر

ناكدماتف!لللرساوفيهاللعملأثرلاالتعبيرالبتكراداء

عقله.يعيهاانقبلوتتدفقتخلق

.العاصرةحيانتامننزارموقفنتبينانولنجرب

العاصرةالعربيةحياتنامنموقفا،حسما،شاعرلكلان

نقسمهبمانهولفةالخفالشعراءلواقفتقسميماسهلولعل

القابلةبالواقعالراضيةالفعةتلكهوالاولى-نوعينالى

الحياةلهذهالرافضةلفئةتلىهووالثانىالتقليدلة،لحميلألنأ

نموذجايكونانعنيشذلاالفريقينوكلاعليهاالثائرة

وتعايشنا.نعايشهاالناسمنلجمهرة

المعبرينابرزمننزاركانفقدبالواقعالراضينفئةفاما

!،91سنة"سامبا"صدرت.الاولىدواوينهفيعنها

رابعوكانت"ليانت"وصدرت-كتبهثالثوكانت

للنكبةأذكرالديوانينمنكلفييكنولم.5!أسنةكتبه

كانموقف.قصيربوقتصدورهماسبقتالتيالقاصمة

،بالاحداثمبالاةولاكايقبولموقفالعربيةالحياةمننزار

.شعرهفيالاقلعلى

الىزلتمافانني.مطلقايدهشنيلاهذانزارموقف

افراداالتقى،بسنواتنفسهنزارثارانوبعد،اليوم

فنزار-رضىمنوسعهممابكلالواقعبأسوأيقبلونعربا

.!مجتمعنامنجزءروحيةعننابياولاشاذاييهنلم.

نن!3افيفي--

..المخظمالخذتدةلطيبةا

مر.ص

ائحى!نشممبصصص

لهلىلع!جمهلنزلم!!يرء؟تجضلله

كل!-كرمؤياغال!صمافرنسزنى

!وصصاكرس!ئىلزلمحط!ا!هؤا"لرجمضلصا

مصظص!طىص!!ثص!عالهصطياررمصصطيخثصر!

له!من!ا!ىفحرم!هـضركالثافىجميصت!!

لمج!خمهى!ضضزض!أعهسكه!!ررفصص!بر

مصبنص

لمخس5:هـتزبريرنحى

3!!لمجىء.لمجماضص-جمووتلمفصحس!ةنج!!ىيهه%

-،-حه-!هامماعي!

-31الصفحة،

منعددفيوانضم،ثار،بقليل"ليانت"بعدولكن

شعرائتا.منالثانيةالفعةالىقصائده

ثورة-فان،اطولوقفةنقفانلجبالفعةهذهوعند

مواقفأخذت،نفسهالجيلكثورة،الشبابالنتعرأء

دائما،رفضالعورةانتحديدهامحاولةمنبدلامختلفة

أتخذالثوارالنتمعراءمجموعةعندالرفضهذاولكن

الشاعرطبيعةاختلافاولاأختلافهايعكمىمتلونةمظاهر

المعاصرةوالاجواءالعربيةالبيئاتتباينوثانيا،النفسية

الختلفة.العربيةالبلدانفي

كاملارفضاتورتهمكانتالذينالشعراءفئةاولاهناك

للمشكلاوالعربيةالحياةلطبيعةكلياوانكاراللوضع

منوانه.معينةقصيدةفيمعالجتهتعهدالذيالحي

الكليالقبولموقفيقفكانالذينزارانرىانجدلاللطيف

باتافضارورافضاصاخباغاضبلثورتهباكورةفيعلينايطل

عنه.يتحدثالذيالشكل/خفاء

الكاملالوفضعلىتنطويالاجتماعيةقصائدهجميع

فيه.ترددلاصارما!اسياحكمامتهمهعلىيحكموهو

"اجيرةالى"و"الصبديداوعية"و"حثلى"لهقي

علىالاضواءيسل!نرإه،"حاقدةلسيدةمنر!سالة"و

وهي-ضعيفةامرأةمنوموقفهوانانيتهالرحلنذالة

لها،احتقارلا-النساعمنمعينلنوع،للمرأةثورة

المحزنة.ضعفهابمأسماةمنفعلواحساس

اعمبصورةيطهرالقاطعوحكمهالكاملرفضهولعل..

تع!رضىاولوهى"وقمروححشيشخبز"فىوالم!مل

ديفساوو،عامنطاقعلىالقوممةالاجتماعةلحيلأدنامنه

العربيهالحياةوامععلىلاهبةاضواءواحدةقصيده

وتجارالتبغمالاضغي،الثسطاءبلادعلى،وعرضهابطولها

السماءليستجدوايعيشونالذيناولعك،الخدر

السماءعندالذيما

ضعفاءلكسالى

القمرعاشاذاموتىالىيستحيلون

الاولياءـقبورويهزون

..وإطفلارزاترذقهمعلها

الأسك!يالديناركانلبعضىانكارالقصيدةوفي

قهـدرنسميهبأفيونيتسلون

...وقضا،

ثم

نعالغرمنتركضالتيوالملأيجن

القيامة!يوموفيروجاتاربعفيتومقالتيو

جزءيعانيهاالتيالبلثلةيعانلمفانهالدينتجاهحتى

.منكراجازماموقفالهاتخذبل-جيلهمنكبير

علىيعيشمرانممكنايكنولم،يستمرلمنزاواولكن

راشيل"فبىفانفم،الكارهالانكاريالوقفهذا

مأالعركةمنجنديرسائل"قصيدةوفي"شوارزنبرغ

البشرينفئةهيتلك-الثوارالشعراءمناحرىفئةالى

واضحادضابالبعثفيايمانهكانوقد.بهالؤمنينبالبعث

فىالبعثبهذابشروأذ-ألايمانهذا!يجارفاالوقف

رسائلفيفانه،الصغارمنجيليدعلى"راشيل"



يتمانبد،البع!بدنألايمانالىعادالصرىالجندي

نفمة.ذزارجيل،الجيلهذايدخداى

ايمازشصهفيثمأولاالعرببمبللواقعانكارهفينزأراان

لاتماماالعارفة،دائمماالحازمةشخصيتهيعكسبالبنب

فييظهرلا-العالمواضحمحدددوماموقفهان.تريد

الننلقومنالالستقرارعدممنشيء-تقريبا-شعره

ألثبهولعا".الثوأرالشعراءمنغيرهئد2قصابهتزخرالذي

مضمونهمااختلافعاى)الضمارهذافيطوقانبفدوى

الاجتماعيالرأهببعثماوايمانهافدوىفثورة(.الشعري

بحقلىؤمناذوهي-العالمواضحمحدداقفامويتخذ

واضحةشعرهافيتندفعترأهاوإلانطلاقالحبفيالمرأة

وجدتها،نفسهاوجدتبأنهاالجممعلتخبرودأفقةوقوية

نحن!اضعناهاحيث..

شاعرايمناكثريعبر،رأييفيلمالسيابشاكربدر

ا!.العصرلعنة-اصبحالذيالحائرالحيالقلقعناخر

يص!صسشعرهفىاز".ألثائرالرجوليالحزنعلىبدرااقدر

زتعرفشفافاوتحرقاوحزناعميقةوحيرةنفسياتمزقا

إذهاتالتيالضياعمأساةهيومأساته-نفوسنافيعليه

نفسه.أغواروارهقتجيادامنكبيرافريقا

المكافحيناعضدعدوتلىواود

(و؟لموتالنهر)!(لقم!راصفعثمقبضتيشد4

ابلغوما،نحننودهماوهذا-القدريصفعانيودانه

!بدراخيياتعبيرك

دومابالبعثيبثصولكنهالقبرقاعمنيصيحوبدر

النشورحاناحد(ثيابشراك

نورأصداءوهـرانفيبشراك

الل!ورعبءعنهالقىسيزيف

الاطلسيعلىالشمسواستفبل

.تثورلاالتيلوهران70

شعرائنامنثالثةفعةلسانعنيعبر،خر7شاعرأولكن

بهيبتترالذيالنعثبهذايبشرانيستطعلم،الثوار

حديثاصلر

واؤئم!!ملمه!ييما

الكيبرالعربيللكاتب

الطئمعبد(للهعب!ثدكنور

منالاولىالحلقةوهي

هالقو!المخمافةلخلأ

*دابدار

ببروت-2314..بص

الذكورتين،بقصيدتيهمؤخرانزأرجملتهمومنواخوانهبدر

نزاربد!قشةالعللعلىالكاشفةالانواريسل!انولا

بلند.الحيدريبلنهدأنه.الواضحةآرأئهو"الحسابية"

درجةألىثورتهمفيوصلواالذينالشعراءفئةيتزعم

.الايمانمننوعايعنالعانجزوالرفض،أليائىالكره

عصربشعراءمنهالمعاصرينالغربيينبالشعرأءاشبهانه

قد.التهتقصتنافكأن-لاوانهسابقاواراهعندناالبعث

نتيجةكانتالشابالشاعرهذاموقفولعل.بلندعند

منيخلولا،،وحن!"لجتمعوالعاطفيالفكريكرهه

واخوانهلبدريتسنىممااكعرهويعرفهكثيرفسماد

لقد.الشعبقلبمنالنبثقونوهميعرفوهانالاخرين

.واللالوالبرمالإسدرجةالىنتمعرهفيباندوصل

هناكدامتفما-المجتمعفيخطورتهاالظاهرةولهذه

عندما".وا!ستبشاراملهنالثكان،وتحرقعارمةثورة

لم(وقمروحثيشخبز"فييحةالح!راتهام!نهنزارسل!

يوحلمبأنهيبتترلمكانوان،الصيريقررلم،للمجتمع

الاضواك!ولىاروبعيداوقفلقد-البعثامكانيةبعدم

قلبفييجبشلىفانهبلندأما.الخارجمنالعيوبءلى

فترهقها-زفسهءاىالثا"حبةظ،لهاترميالتيأليتةالمدينة

الزهصقبالنجاح،الحلبالستحالةشعرهفييوحىوكأنه

شعرهبعضتجعلألحيويةوفقدأن.والكأبةفالوت،سلفا

الذيالعجزجو،والإوصافالرموزليوأسطة،اليناينقل

السص.بضآلةيقتنعيكاد

يتزعمهاوالتي،الثوارالشعراعمنالثالثةالفئة5هزر

ماعلى،مشماركةمايومانزارمنترىلن،الحيدريلياخد

بمنجىيظلفصسونزارابأنالظنالىأميلانيبل،اعتقد

خيلكمالانه،!هـراأنهكالذيالمعاصرالقلقمنك!يرمن

بل-والتساؤل،العلقوالجواب،القلقيحتمللاايأ

.يكتبماكلديويريدماكل!يدائماوأضحانسانهو

ثجيوسيال!فراءسلمىلندن

لقاؤطواه!!هلآ

بشيويلامبرنت!ارضافع

56!..بص7682؟تلؤن

أ!دنظمنكبوةمجفبزدم

العربيةالبلأدمضتلفمن!دبية41ؤلفات
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