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ئجثمضرحمى!!!لمبثل

ر*ت****مم!*ل!****ل!*ممهكو**ك!غأ*2*!**لد*،*هث!*ل!*!*ممة!

،-!،.اليق!ل!كمحأبىبدماصألمغمسمولةاض-ر،!ا4اض-روصنالى%تخربم--أئقدر-مس!عادءاىاسرأكما%تنركأن!

نجثى-،احراك،بإفف-"احئريقءاىلم،وورذباصوابر-!ح-!!ماحجبهشصه؟لؤتيألاهـ!!أ!عميلوجههاعنغ%ةتالفوكأ

لي"رز.خفوفشرث-إتت-ا.تاقاوإ"-ائقا!ا"حأدىبز.كؤ*ش!!رخمات؟!!اجبورلمقىافمق!،.اصظلامواإلعزلةصتو-قر

تر-ى1حروويردروفي؟تدهصءوهزتثورةامسءرأؤفيشهوغأف-تأزتيأكأهمستاةالم،!م!طشل!ت/بعيدزمانمنهذأ

!ص!!اةسربردا!حبسسماراجن-ت"وهبتو.التعض!صتبحيتؤ"الكثامنسلاشت-ألعربيلمإ،-أأ!نالجزءذللى

إخةا-حمهيكسم-ةأه!ذهمنأز"05وؤوياعالياالاثا"تؤيكأدلكلق!-دخىإهـأالمغاالقاتهجازءكاهـنهـلأ.ذاتهـهاالاتعكسثلا

.مى-رقيوديال-،راتحكلاإ!هناؤيإ)-صعرا"مى:"باا-ءقاؤثصد3رل!ر*-وتخاخ1آ-دالى-اصاسإز!كور

!!!إر-دوالرلأإ!ي5وكلمل!!!ا..أ-صلم!كفإى-رتماتنر؟لملأ!!ابر-.-،اشقحهرمهقا(!نممنقهضيمر،عشوكأت-زار

الاففأ----.كأأزعونر!ف3:اهـءن-تاليزوؤثالمحى:ط-المجمتإلمردبةاءلىثالعر-قيقبةتةال!!!يمانلمثأتكلوشم..تقتيلاش

.ؤ-!،ءلاوالحب.أقد.ق*محا-كأ+ال!مموصكأالقاقيالجا،بصنهياضسات-ال

..الؤدقذلكإية"معرالنتزدهـة)!أاخيروهذ(كانوإنكليا..قطيعمناكيكهتلءونكنةجر؟رهنالكك،ن

م!-ادر!ناعحثاوز"مؤلمفسهالشأعركفاناشاممقدولىصمفح،إلجزار-حدئو:ا-ورةالمماهـلمثشعبتمة

وحددلت.فيهاثرتالتيوالعوامل..كهفدورواورماعريرخهنساهـالصعوءيرجعلناا--فياذ)كأصفياجرلغباءواتهيضالخار

وإكأ---؟.انادبزوأرماصدرجه-)--نبمقدمتجز-4صضهحىا؟فو-فاط-و،ا!!س!روبرر-حهؤيائطغاذدورءلىداكأط

اننتجمتب!قدمتبن3افيديررأتحاءراز!هـيرا!اهـفيءارعجبت!أ(سحق!ىألف!عبإوكأ،ةء!!أررؤصتازف!رفي

ثص،رهمإغؤ4-رءلاادح!عثر؟نثؤجهالضعراءاء.صلم!حختوفياعه--*ورنوالاقلأأتاصشعباقيمةإهـ!ا-عذايعميؤنلأ

بذاتهاألاكعزودةغيرلأقاريء،بذ:ك!هـلءوهطاإ؟ىاصصلاتحربسرولميالبطلدورلتضخيما)تمهيدليص!يماركلدر

تفى-هـضرقوذ!نؤيهـا-جمعوتثمعانصنإ"ت--لىحماإيف-!وتاكسعب"!ازهـ!..إلاخرالجازبعاى..إسشعبأ

ءت،بةالمقدصقئإلى"هنا،عمد!دالثماعرانألا..نفسهماهـ---دأما..يحرودو)طلىنجسعحقهطاغيةبسصمازصة

قح!ت4اوم!هالمثمصرقصةيىروفي!فعرو-جرا-الاوإىويهتصلذأفيستسلمأتالالبعسدررهفانأدصعباص،

ؤبتومسهبقدبمبفلكو!و..ؤور-برهحس!ب.إلشعرمع.؟أ.ل!لمذأ

قحيدة!نلوكساممتع4ولكت(أوؤيهـ!نحوء)ى3نواضع،ذيوأل..اسسواقاوووذلك؟الشعبدشرهوم،

؟خىذو--اعرالنت:حف-!-)ء-فيأخخمعبرا-ا!ف"ؤلمرود.دفيوألارالفكر،الفنهوألمءا،عادةالدو!الثذ5-!لص

ربفاص-سريدرياتدرثالروحيالنطا،!ادأخ!!بوجهثاقازهـ-.ن!حمهالكفطذن!جهلواقدالنانس!حشاناذ!كأ1.و

عهـلدةضروفيءيهربهـاوي!اًير،الاحلامرجارفيفهـبيفاكذانخا!هنامن؟وؤكره؟لكفاحدلكا4ىويعران)هم

وأقديمثوجنبوشمال،وعرببهافشرق،المسمارأشقمنرإقىساريءرالنسمبةموجودينغيرالقكرودلكالادت

قف!زهالعحمردزياليهاؤت-!واو-،رب،هر!ادن،حجكم1ونرهشن.وأعقد..رخوالم!..قدو!"نا..الحدودخمارخ

الص!رحبم-كروح.توخاسنينؤباقرونازتاحظطاؤرة-رألفك"رجال..لمثقفيرت1انلىوررف(ن،اليومأصهـهبم

ص-"الدفالمدأهبوص!طرع..الشصاراتذكارالامخشإكعاهـص،ءربيةثورةرفرهـواأتاأل!متظ!اءوقداليهن!ي

..والاجتماعيةوالادبيةوالسياسميةوحصو...عاماعمخ!رخهسمةؤجل/النادرةالثورأت

ونء--امعهاوتفاعل،الشعرصيمزفسيوتفاء)ت"،ءربي؟لمدايفبئالمثققينفئةبهتء-طلءلمللذيادورا

شبابهوشمبابى،طفولتهطفولتيزستافكما،نتموهاخلرلثووتامنهجأصملكمنأن..الجزائرءدأفيطألانحتى

اسميرحيثجنبالىجنبايسس-روكان.نضجهون!سجيثقاقةءنذلكفييحسدر،بال!-رورةسهوفانما،أصيلا

ثلىاطلمب!ءندماوطائش،المراهقةلسم!نؤياسلذتفهوالمنكجذلكبضعمنون!ن..واعضموعىورووفكرحىية

..أحاءماقتوبالممعمادةاموحابماحزنعتهـمالىنوحزاصفكىراودلكؤ"الحمز(زلفىانءنركشففاز"تنميدصعمو

وعندص-،..جديؤادجدرتوادا،مفايلعبلصبتأ؟:ا.والاسمتواءألنضبمغالةعندهبذغاقد

والفرالكرفنونءلىربأصفتدراكطرزجبقطحتلورببدفيكدزحتالظلاءايدتهاطوأليمنتاريضمنصشرقةصفحةوتلك

فهـ،لمقذ:الماوكليرو-سنصبثهوكان،فاع.والدا،جوموا.إلتاريخدلكمنقةصالنتالصفحاتككل

.جزعا،"منهاوليصن.فرحابهاوربزعسردارضاوبخرح!أجوالادبففوناكثركاتأليمنفيأمثعراانالحقفيو

تهـصكلحعيمةىنالكلماتبهذها)عزبمرئيكنتمفوهكد!أندلمبرالم؟نبدئوب..لرسما)ت"وأدأء،أهـدهاراويادش

عادباعملا"ألاليمىشس!هـهأن:وهيشعرءداقهـفياليمسيامسماعرأحدثامسدرألذئلم(أخسعراثورة"

نتابممنط--وريانض،جاشاروالا-القلبأ?المنتلقازياكلاورجمكي.شاعروالزبيري..الزبيرفيمحءهـمحمودجيرأ15

((احيرهـامأمنوروظهـكأأ،أصدائهاصر!2،رصدالحياذدش!-،زمسجمدأ؟حع!رال-!نبةأليقظةشاءرهو..مد

\!



بفش..هناكهـلدتازءا-صهألقهأن)):قولهمشلالىالناقدسيحملىأ-قيقةأهذهأدراككاناذاادريوإ-ت

ي!عنيلاألاستاذانفىقرتي،(اطخانةقحماندشكلفيتعزمحفاصففيالنتاخذلكتساءالتصاءلمنرز-يءءدى

..هيحيثمن"الوص-!يةالقضية"بذلك،بالذاتوهوانام..تدفائماعملابوصفه،ارصاءريريدكم،،ا!كلراكه

طويلبعهدذلكقبلو)دتقدكاؤتالقضيةلانذالمث1،خذ،فىلذيمناكثر،إخاقدوااكمدءإىسى-حىكمذلث

فحسبالحقيقةءلىرجشيلاهكذإ.االقولهذامثلواطلاقاوكث!رقيا-لؤياننسا!لىرعدم..الخصحيصفيبالت!دد

زاهـصاعاالتيالعسبر،شلمىالحى،لاماهدارارءصاهورلمحالىب"ءإىاكحاعراحىجاجالىليحمغيزاقدأياظنولا

وحتى.الحينذلكقبلىالقض-جةلهذهولاد.لهفيالشعبكانوإوحتى،الشعرفهل..ال،-،نؤرثرهدونرورالنت

يبدوهولهبالنصصىةالقض-صةرعنيازعمابانهذلكتفسيرحقى،الشاعررايهوذلككاناذأ!ثرثرة،تلمقالليا

قبلنفسهالتت!،عرلكفاحاراووهذالانتماماممكنعيرماخذاوللأتوردرلمجدمفاز"عامةا)ض-وررفيباوث-عرهفي

وبالتاهـيمصركلنايمنااىأيعدلمفهو،اخرشيءايكوزش"مناتيةأتنصعراقيمةفلصس!..ءاصهباخذهؤ،صن

انتدبهءضدصاذاتهاالقضيةاحلمنالاتصزفيربتفيرلمولى!-رال)ذدونزء-"ءلىوأد-ل..وتزرنزجملى"

القضيةولدتفهل..بهاالموضطلاعالقاهرةفياخواز"ؤ-مءلىمرتولو..ثرررذت!قى..فالثرثرة"الجمال

قاسحياءذاباوعذبغبرهكلعاجاهامنلمجنأررعدالشاءريقولكما-"لاز""اكصعرلمجاسباز!ا..داوود

سجإت-عنتصناقيمألوربؤضيةايةاصلؤءنواذنوالحياة"تدوتانفضىررالشيالحبةالكائ!اتمن-نفمىصه

اعض!---4؟ا-هذهندتوانقبل-الجمباةقصائدهقم!حوتهورصط)--كأر*ونولن/..الحيءا!،،رصالى-بلفيور-ؤو

اقضيى--"اداصلالضورةبذلكيقصداستاذز،كانرره،.الاساسهذاءلىالا،خاصةالزبيريشعرعنالحديث

أ-واكا.الذينهمفكثير..صحيحغيراليضا!ذاولكنالمش-هـرتتناولاو،،منأرغمؤ-ا..الثا،-ةالمقدمةاما

اجلهامنالعملالىبالشورةألاةتناع.مر-ا"لمتاشزوأودتبرلىبىعملصةالواؤعفي،انهماالاالثوريلا-فينكم!-در

-لاف-أف--4إور:ياك-اعر3،نواذا..افتدةاتالمثؤيخصوممنكثيراانذلك-مهارةفيالشاءرب!ايسقومودفاع

تؤرصهالانءسميةع!ايةالاقتناعلان..!تهمنافاستطبعا--رققدشعرهانءاحهاخذواودناقديهومنالنشمحاعر

هذافيمحكمنولشىبنفسهدعرفاذنؤهوقائعالو.-صالما؟الرو:دلاتامالهـرجمجاصفيكثيرار!وداء

!(عمل"أصبحتقدكانتالثورةانالا.انصاتاعيرهذاكلالشاعرمنيستحقلامأخذذ)كانالواقعوفي

قبلفق!"اوصنناعهم"ول-صر..الاحرارمنالكثيرين)بصر..ورتءص"أبناكصاءرؤ،زءابذلىاذياالاصتءام

..طويلدبع"دلكصوررو!--"ؤشراتؤئياصشدحهواذاالزبيريءأىءارا

....عيىب3ءايهافتحالصنيالسشةووائيتلكلان،4حبازمن

ا---صر"،دار!ر!لا"صالار"وال-صاعر.!إى..بالظرانللههـرة:مرتينإل!-.--لمرةيوديعهورجتفي

بناءدىاسهصواصمن!وبل....
ملار-ن..هـنبخمسةتعداليومصجتااصلتيصكءااىتقضيةاميحصتذلكمنالعكسرءلىبنط،-صربراصثلاعدأئهواخرى

ءإ-ىرحىصأتاصاثوووهذا..صحصودغيرلحهدلصثصرا...يمانابعدألسمنةبتاككفرلانه،يفشخىرانلازبيري

......-..كات-تكثيرةات"صوركأرءبموالمهدوص-نالمدح!رإىوزءرد

ذا!مفلالىخلأصرتالتيإرالض-رالممآلصيةصمىمرغيرالأبر5.؟رورو-".-حوا،ز"الأ!ارذلكمنالض-رر7دون."-ثل

.إ.-ود.3شبر?لعء،ظلا!هم،ءلىالار*ء)هاولم،ا)ت-!سر):ور

4زهدر..رازعادبيعو،!حيالالانحالزحنارةءلىز-دواذا..الاا-،نباعذبلهصلىالحقانهفعرؤ)عا

نءاثركلالىالط)عةوهـو-العربياقاريءاا)جديدةنال-5ك-كلنالؤب!نلي--بالمافيالىيمتتلح.ذلكبعد

ازب---رىاان..ال*:ير4وطتصنبالمتالرزءذلكوص---،بلاحىبمالاا--از،ءايناةرتفرذكثيروراتش-ر

نصصالثمالذريلحمافحعملاقاالديوالتهذامنينطلهتالا-!--،مز!درانا-عاادصه.اوصن..ءاصهزوردرل!

قوله:بمثلالعربيةمعراء:.النقدسييلولكن..والدفءبالاصنز-مكلونحزالورارر-حة

ازسحهكنتشعروهمافلخىمثلؤىيرإكصاءرضصع؟زء-"قدا-ناا-رضإ،.ظثسأ!ةا
....-ح..هـ!!

الحانابالصخرقلرجولشصراأرر!بم90سزر.كاطنااثامما،النقدؤيمتءصداأ!؟و!،وفهخمنر

جثثمننجث-فتإسحتور،!ننشواتيوهامالءعنزف!ا1ءأىؤ:داتورناؤلؤلا.ءنئاىر2لا

تيجاز--اقنىمصتاحممبيءكنتقد..ؤي--ررارت-،ق!ل!زورلم!

ا"سقاز،ولاإخكلكوانفصز!إلمومتهبرؤبانهكليهتار-!؟آفرحتا!ر--فصءاءؤيإ-ءاالورررلأس:-،ءر-زفكأيئي3ذلك

!انجعتف-"أصحااس-:باىأ؟ى--ثأخعم!اف:،هم!لىهـ!رآتى-وادؤوركلدت..أكأشحى

ت!اض-حارالش!رلثهاانىنررعنا.ء.س...بة

....-.ءا(لإتتاعهـ.؟د.7فيا"أرااءزردويلا"ز5ضفس-.عإءص!ليور-حإتو

لمفىس--%اءحص!،-رزأورحمركطإنمى-3..:ى...
....هـءت----ىلم:رو!أ!ة-حماثاخمه-،ءرزحه-لىؤقددأثوم!ح

اذانر)هـح!-"(ف!حى"ضط،تتالم!ى.ذاقفأ،إتإاز%كصتإ"جىء4السضءد-.*حميلارعلأص،

بيتكني،أخالقبرراعيحماتومااحىء--،لصثادقء-"زقىد..الم-رراتاص،تإلج!:!كةإقفجمبةا

وإرطاز-ا(-ب-!!لىش-!حرع؟ل!أحب-ر--،صن!تآمخشتإفةىحيغفيئر.؟رار!!إء،دتهماالى

مزص!!السف--ا-الماككهنخا1؟--،ءرافى-القاريعلىلعبلاإذياةضلىالتنابصه!الى

م!زاش،أؤ-صبادورر.عففهننب-تذكأ"!رسء:طلشم)ا:ل"فوأتحاش!!اص-ج!بم،نلكر

رركأ!عسىمدحاوكأ؟متيئبأفهاف2--تثر!..والمتخبرا!اوز،تصيرزخا1إلابينتاويزانكثيرأ

ؤكأجما!حاا%2ا*-رلثئضتط!هـخكل،..زح!مىيرأوأرإ"حر!ذايعد%"صظلاوبراوأينى-!ركألحممو

بنههـاإ؟-!ررؤ"-ثتسفىإرأل!ش-*رمنكاسىاءت-قد!تأجداوحهلأهـأزفعا!ةالتساإتراتإ-هد-لكمتو

س!وأت،للض،ريضو!ت-هـ1..ؤكألر--تقحدضيههرعنث!ءرلماا"صاهصاذصباءكأفا!.كأطذإثولعق
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هذافيقيجفتشتايقارقيءربئ!بهمئلاذلكتأقو..العا!؟يخمملوصو..يفولونكمانفسهملءشاعرالزبيرىان

الذاح!بهذ!منذإثاوالمذحمتإهذاظلارعنالدربوانمنيجعلكيفعرفوقد،بالاحداثاذحافلخهتارملء

أعتقدهفماالعهـبيئادبفااص!مىانجديدةاوالمستجدثةألمج!ةتلك؟ومؤتراحياانعكاسهاالقويالجميلشعره

ا!لمبمالمستالقصبدءذافيحىخا.ذلكمنشيئايصيباحداثجل3شعرفيتجدلتكادحتىلاالاحداثوتلك

وشهحوحشمص!،1وحرارةاورررجةاالصحراءوضوحورنءناوبنالىظرةو.م!هاتفاءلىمشذ،وهحومهابلاده

اتا،امةمنأح-كأ..بالسماءالم-و-ءاليمنيةا!الؤ،هـ،تاهتمبالقارى?لىتؤف،الدإوانفى،القصائد

ب-يا)تث-!ان..ر،زر!وصظ!ارعادهإر!ةاراكاحمطنالىبر(متربصىشعب."الى"وايمانكفر"فمن..النتماعر

الانسسا!الىهوصعاأ.!احبهائياكض!الارالىصض!دود..الخ"تورةبوادر"الى"الزائفمنالام"

..بهعنيالذقيمنالفحولشعرالىبمت،إلعمومءلىإزبيرياوشعر

إنهاد!!بلادهبقضيةاهتورامهحص!وان.الزبرحرى،ؤ"ثال!لوتباوثق،الزأهيةءعصورهافيالعربيةشعراء

لامتاصأ)تى،دهبؤلقصيةلطهارلمة.الأر*حدآثولغفألاداءراشع،اذ!بكمتيق،!العباشمصقولى،الم!هىواضح

ورةث--!كنىخرذلك.فيي،.ث!لهاعرءتتا:.آ+..وانخاطص..الملهروكأوالنظرة،العميقةبالحكمةيزحر

بغداداحرإريذكرانبنسى3ولواروغراق.فيا(أىتموزسن!)...الشمارد

اليمن:أحىرارانخصراذأألايتوجلناز-صشه-اانبيتحي!ليليغابشعشدجاسوكم

ومساربه،أدغاله2"مضرب

الرشيدبلاطيرضىلكيمابصضعاءصادن،وكمذبحناكمفمازخركانربما.زهراوصور

الوحيدوالمصميراوالعر-طا)جاصحبالهدفمنونيهىانهمحاطبرواناممافتشتواذعلي

!ماخوانبثورةايذانهيالعراقفيالاحرا-فثورةواذناورحىاشرقعندماذعري!سانوكم

:بف-ادثورةاثى-اعرلخاطب.هذاوعلى.اليمنفىحأطبهات،!ورثتواذاءاي

-هائهابتالذيالوجهاسفرواذ

ومنا.جلاجدإنت!ذ-ئماأيا/1المم!ع!اامنيفاهبصهلحهعويا4عواف-بالدوا!بؤرمتنيب"

.....خئاهحراالشيءصهورمنءاي.وماذا

القيودوذلورخبلأالكرى..الباكيالبائسليلنابالامىككتمثالبهالطوايا.خلفاختباتإذأ

شديدبركنؤيهويحظىمنهيرهبناالعدوحنفكنت4نفسىرء51يقتلقدولكنه

سديد..برايفيهنقضىنداويهكيفندرلمعضواكنتيد(عبهالظلامفيصلاأختأبىأذا

قعيدبجسمثمنا..بترزااومن"الدأءلنالحريمخفونااانعندهباتمنالوكأىبناباحق

ةيقولانالىيصاحبهمنجنةذفيمنوأحمق

حديدمناهقاشوازالت..؟لسوفالش-وربمشيئةصنضربةالفيوءةالربمثليمثمدكازعبىكلاسيكبيالساوب،فهذا

الشديد..الرهيبحسميامنالصالمذهلعبقريةكأءكأ!ةوبالطبع..تماموابو،والرضي،المتنبيبهاياسرك

العهودطغاةمنوالبكم.،الحم.بعيهدرساخاريخ4ر؟خبتركأحفبىشعرهفانرلذرك.حرصرهيعينت!الزبيريفان

الشريدا!حزينانةمنارظنيانيرتجفسوفايوماومنقيمهمنذلكفيزيدومضامينهالعصرهذامعانىببعض

مرريىعاتكلىكففي..الذرةترتعدفصأليوموصنيقولهكذافهو..فخامتهمنورضاعفالشعر

المبيدالسلاحنارفتخبو..النشعبغضبةتمسهلانجزعا4هـ!غالاحاورنعانت!احرارا،ولاا،رضعلىنعشاولنمت

التيالنظرةتلكبة.القصيدة!يماافضلولعقسجانهقيمةفييساويلاءكلجيناالحياةيرضىشعباان

بانشبةوشىوله..اساسهفيالننشتتبيناظحاوشت..بالحيانةخليقةايست..والاذلالبالهونتصانوحياة

وفقتوفيقاقدالاالشماعراخالوما.كيإهاا!عربيةل)فةيةاوثاز"الثرىتحتو.وارىالسودالساطيرءمحانتعبكل

:!الصرا!االمهات"الشمعوبكلوبادتكلالعصورالذلجلاتتلاشتقد

القيودخيا؟"حملوامسى،ذلناسسانااعبلدةلتواستح!
المهودقيهاطفياننربي..اوثانادزوبةرقى-لطشر

بااسجودلسخ!،ونعنو..ألافكالوهيةفيهاون!ذيالصىورةالقصائدمنكثيرفيالقاريء/عدمولن

مجهودولاءليمابسلا..ل)صاجاالرصزباذهاونريهايجبوانما،اليهااشرناالتيالمضامينزاكلمثلالواضحة

التمجيدالتقدلىسوغيرتسمعفلاتشوناو..ا!بت!تلمركزنقاتالتيكتلك..الكصجرةبالعانيذلكنحددان

الاف!رادومن..الشعبالىوالقادةالملوكمنالاهتمام

عريىهذا.الريو!كتفكبثماحكرأ!ل!قفهمعنفيلمجلفأبابداهورأ.الجميلالتقديىهذافيال!فلنستمع،الجما!يرالى

للقضايرابالنمسبةقصيدةمنوابياتقصيدةعيريضمخطيئاتهورلثدعموابمشيئلأنهحقالشعبهو

هذ/يئ.بغببري!غنلبمالشا-رانذلكيعنبفلاالعربيةنباتاتهالاءنحنفما-واحاسيسنلنبضناله

ادريولست..فحسبلشرماهوذلكولكن،الحدثينويقتاته"ءابيغذيدمعناولهدمنناله

لاكثرغنىقدانهمعالقدربهذافةروالشاعراكتفى7لماذاشوكاتهلتصلبمنل5الحيازهربالموتيحطم

الزبيرييلاانمنبدولا..جميلاشعراعربىحدتحياته.وت!براحمتحيماالودالحمامعمرويعصف

الجزائرول!الثورة:ا!جزائرفيالعربيا!حدث!جاهصرهـكوؤ،راياتهالظلمعلى"علوالبعتشالمجالفيولكنه

اجلمن.ولها،جزائريةهيكمماعربيةهيكماانساليةتورةتهغاياالكلرتبتلع.صخيرأتحهالتروتقتلع

لشمتاو،الحرنجةسبيلفيمكافحكلعلى.حقذلكشكلهفيالانساليالفكرمعطجأتاحدشكدونوهدا
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!وءاناشصرهاناالر!جب.حفد".انا،لشعبيابنأناالشل!رصمتاذاففيم؟العالمفيواحدةالحريةهـ-جة

عي**نجشريفولسان-رقلمكللهاووتزالذياحدىناهذاتجاد

انحنيفلا.كريما.وأجبا2انثنيفلاعني!دأسأمضينصيباينالثازرألىماعرالزبيريز-حألان-قنأصنلككزر

المؤهـنجبهةارتفعتكمماجبهتيالسمانحووارفيعمالجنضوبفيشعبناان؟المحتلاحمناجنوبفيا)؟فاح

المحسنالقاتلصن..الفتاتاقيلخميصا،ولااموتاحرلي-ةامعاركفواشرانحلمنم!عيرر"معركةكأررخو

المنتنكمفهفيالدمأرىامتي..قاتلمنأطعمأليازمانيمنيلشاءريهجوزفهلاخانتى3االالستعمارقوىمع

بنياونحمهاخوتىمنشىهبدنتاوطعمليليقدمتبررانر!كنلاالطخيانءلىالثورةان؟ذللثزج،5ا)هـصمت

حهستصيلها،3تقوللحمهمناللقيماتتكادفيهيالثورتينءلملاانلياىتهبارالاستعمارء)ىال-ورةءدم

***انننتظرؤ-منظلذلكوءلى.ا-دةوزورةالاوررقبق!ةحى

فض4منالجنوبنصيبالضائرالتى!اعروهوالزبيرييضشر

الضميريقظةلمثلارعدةأ3زأ-زرلااحدأانأعضقدولا.ؤعلفدريمنلمانرزلك!اءالواووور-عر!

حينصاعرالنتءذأرراهماالطغاةمهادنةفيلمرىالتيهؤه

قالى*م!*

المنتنكف".فيالدمارىامتيقاتلمنأطعماالحزينةإواقفاتأكالديوانوبص،واحملأليرزلورل

.،.....ء"،حألن!فيتماوتءلمىالشساءر-لمهادىالتيالىاطهأوا
لشعىطلىالمطل!لا،لمانتنصححاتىعةصلاة)يةلم..........

...االشعبنورهاشلاءءلىوىسمند..ادمنيهالناحيهمن

ةالصلاةهذءهيغمرةفي،الفاصحمصررهلفيا-رىا8؟!عامالحبرى

خطيئا.نةورشدصوابتهمنتيئاحقالثعب!وويىنطمىصر!ه،منفيرزجه"لضىصعبكلصىعا...الحزن

نباتاىض"الانحنفماواحاسيسنا..نبضناله:"تددمرصن

ارتيهؤءلىوانياحىسبكنتما

ع!**سيرثيهالدنجاالىلشورريوان

لسخيعو-لمزقهـعاءر.نظفرحةالعرباناخهـتقاديفي..نكبتهبعدابقىلفوؤ!كبوازت

ؤب"تنازعهـ،لملوكذللمثهو..الزببريفي..العطاءهـ-راتيهفيررحياورزقىجأ

...كا!لمهفاتفات،حعيى*نفهاىضتفرالنيالسياسةلهفهـوهىتؤأنيور-لهت!ق

السيأسيالصعيدعاىالمريرالكفاحصنطويلةسنينفعبرتيهواماخمسيه،العمرخلملأصة

فيهأ)سياسيلمجناخر؟وطىمنإ؟فاحهدفاالزبيريكانلهااموتازيلوطاصرصوء-ت

اشواقمنحدتقد"السياس!همومولكن،وألاديبؤيهمنهـلويبقىفداءوحدي

-ا-،3لص!و-ؤيهتغابقدالسمياسيوشخصألاديبهـوعدهر---،زباجىحلل!صغا،

نتا!"بعضفيفعلالجددماوهذأاك!اءرثصخصعاى4ملأقبصاهيتمنمىن!لما

خذرؤاءلأدازء،)ي!!ذاثنفيكد!إؤانرجبولكن.الاخرربفيتوان،عمرليهـده)يلىل-ر

.نقصدهلمتعميمعلىالقولثيلاوترتفدير*روجمماانفاس

سر---علءاكاذإلمتصنثحيئارحدانرسشطيموا-نمقابرهفيالااسكنؤلست

كماصضهانقتطفواذء،"الموتخطعة))قحسدتهفىالثالىسيهمامنالاأقتاتو)--ت

.............لقيتزفرةالامنهاناوما
رحلةلمعزىجمجلننماعرىلماولبعد!النتصاعر،.لي

:الطغاةالثلاز"التقىكية!ؤ!بهايصورروماا)لااحوداحمىبو!!يى"مناتروبيننهيم

.وثالثةاروقو!.الطخ!انظلامفيالحهـبالميتزيرون...الفحلالشاعرهذاسمةاجستا--واحإ؟تو

الا-جر:ءإكأالىامض-؟اجنى!ائلبر!ود..احمرالإتافيتابثما\احزنؤعالتية.قوةشاعرا)حىور-ورزرؤيهتارء،

اني*؟صو!أىنتفيدىط،ومبرو!*ا!قىاصنأ!ط:-وربصجرأ!؟ألىالاحزان.تلكيحواىبهفاذأتنمنشحعان

فرنحمه.أ"حيافرهـ!نبحطروهواصهالارءنىكاىاد.بدز"منمقشطء"تو!ذد...و.!مبىداغ!حبه5شة5لتبح

...!ج.....ءا(ارءاش.وكفرا)اثعهالر

إكش"و!ت،محصاكسو(س-ير،ور-با+!زح!أن؟ءذأبؤء!ا..

..روخه9فنجتهالشعرحسال!علىكاناحاقددااًلغصبةوورس!4امدهال!بع-زصنج!بكهرىط

الصىاعدهال!يخةواحلامهالخطوبتحتؤلنيواز!ات

وثطىمضى1بىألاهـابمض-مروءإتالىىاءريعلق3الخالدهواهدإفهلشعبيب"نىذرتشبابعمرو

ظئلأىرألىز"هـول،"شاهدهعلمنضيتراقب...وارواحهموبالشهداء

+حنعننيهساحتة!روتإىينم-راولمشهورارومهفيعاش!واحددساعةوهادزضهمالطغاذح!م"لدتاظاذا

العرضيهرراؤد،لةص!!سيء*لكفسالافرنحوا.هـقا
..*صلا*

إكنهو.ؤهـ!حىصفة..زور)حثؤىيرء!لمك!إوهذا.ا

-.+-...-السيعرهزومطدهـوزخرومااال:خاةارطف-اذابعكأدكفرت
..ا:يرشإهز!ءا!شعر!ضلأهـنانيحساءولا.شعرا....

صدس---تالش،ارو-!ةإ؟ص!راتار!ةلىاك!ءلتناولذاتوور-ردإطاغيهعبداتكونانعنض!سمياءصيم!تو

ص!(ؤح:..ح--اكممىؤغهيورحمصقكى4ؤالفترةزلل!خلال!ذبددلمنعوكايعذبالذيورمحع!في.فانيأترعن

-...-؟حنطى-وهطاغيهلجثةخاشعاركبتيءإووأجثوأ

-اال!الصفحةعلى!!تمة-الولوه؟فيهواكثر-لشعبيئقاتلا..خخجر\-ألعقهأ

هـ\



...يدريإننودورالدلاعادةههههه!هه55هتن

شافصهولايةزث.ارضلي!شه،العرقحميريةارضنا--15الصفحةعلىمور

3اعوامعسرءبعدللالمهالمصمهعال!جكيصولكى.!؟رو!ره

الشاعر:يقول؟تقريبا

اليعربيةجذورن،منلنا...كريماتعروقهاشيموبنو*ص!نبص،

"لعلىمزيةللسويهصثنصهمرعلي!ثحقجمهالعيياسممناضحهمغيرارارنهصضنايةالدموالحوادثبعنفنرضىولا..الحريقنستنكرنحن

..فيقالتوآخطأءقد،هذءمعالجتهفيانالشاعرإلايادياللخفيهدورفيها07.يكشفانالشسعبنطالباناغير

يهتموهنا،الفنيةاللناحيةمنيعالمجهاانام!للافذلكالاصليةاور"فيسرممطويجلوحراالتحقيقويسير

هذءتكونمارلقدر.التفرقةهذءعنتنتجالتيئلالصورةالثوريهروحهفمهبعثتكشارعن.-مأساسألوا-الجيش

...!-،...-ءلا!،أالجنديةقواعدعنخارجهسويلوتمردعنواسألوا

هىالقضالاللكبلكلحةلمعالجهيكوللسئغرلجافي-بالنسببةالصولقةمولمثنىيهالعسكرالاوامرفرض..يملكضابطلههلاللفرداسألوا

الشعاعر-فعلكما-المعالجةتلكفيالطماتحمداراا!اامريهولاضابطالجيثيبلاتروا..الرهيبالواقعاكشفوا

ماوهو..القضاياهذءمنبموقفالالتزامجبفهنا..ا!ىل!بيلهذاليسومنمثيرةخطبةهذه

بأنيرىعندماقالزبيري.شاعرنافيهقساهلاواهملةفلمثلالجنديامألاةيصورأناللشعرمهمةفليس

هلثملنيوان،الديناسلامية،اللعرقحميريةاليمنهـنالأساةهدءابرثرازقيذلكيكونانما،النقريريةهذه

لا.لا..،-""......لكونسياقاليهااًفضى..عليهاتدلموحيةصورةخلال

الدحوردرحىلعمرف!هال!المعاس!ا،نيه.لمالدالخ!حوانماورلقعكر!نجفافأتضا-3دونتحوا!محكمة.خيةبطريقةلهامهدقد

.......د"ضوعالموهذاتناولتدالشاعريكنلمفاذا..،الموضوع

ير!ض-العلمبينمما..بينهماعداءأي!هىيبرلبمعركينبالتأكيد.فنيتهحسمافيعلىقانهالشعرحسابعلى

كلبحميريةخطللعرلعسىفالقولثعورئته7لسحاكالغولمةبفرعولدنئتهقفلمومقارنةفىضيماوبصورةلبدوقدذلكإنعلى

..للعلمبالنسبةولكنفحسبالقوميةلاعتباراتلالنسبةبانبعاثالاحراوفجيعة،إ)اولاهما:قضيتيئمنالشاعر

هنالكوليس.القضاياهذءمنبعيدزمانمنذفرغؤلقدالىالجما!يروتحولغيةالطلمصرعبعدالطغيانروج

لمكنلاالعرقدلالةانفيالبنتريالجنسءءلطربن!لوف."8،"ثورةفشلعقبوذلك،"منقذ.بهاتمترسحوش2ر

يقالانعلميايمكنلاحتى..الامممشام!لهاوعنىانةالفنزفيالشعباعدافياثارها.التياهـنصرية:،ا!انية

..لا.....،..-....الطنيانعهدمن،بالذات،ألاخيرة

ط!العلمومتعىهاعلبهاكاصمطلاج!لكممرةألاصول!لملعلىدعرالعرقاللقضب"يتناولاناستطاعقدالشاعرنرىفاننا

للالثارةالعلملءاليهآضطراصطلاحالحالةهذءفيحنىانهملتزمذلكمموهو..مبدعشاعريبأسلوبالإولى

منهلمااشمئزازهملكتموالمضطرارالالموظقالامطد!لفىالىيقرهاكما-بالحق!قةيظفرانفاستطا!،بالموضوهية

المشرىالعقلتطورلفظهامعانمنا"لمةهذءعليهتنطويالذي-الموحبىاللشعر.مناسلوبفىويجلوها-البحث

الأشريطة.ولكناسالليمهفىاحروالشعر...1-ا(تمامادورلحطالترفيضلالهوفكم.اللحقيقةنفلذمنيزيد

.-....ء..صء.المثذعبدورعلىاللتركيزدونالمأسباةصنعفيالطغاة

العرلهوبدلمثماعر..العلميهواسمفولهتختلفعلىعإللصطرلو؟طربجنىلمهالطغاةانالمكافحونفعرلو"تالطغاةصنمفهـ(نفسه

..:.....ء-":"تعثرواولاعجبوالماالشعبلاخلاقطبيعيةسلالة

.كالالموعئرودعمعلبىهدذاكوعمداماحممعلالمديمرغاموهذاقبروهذا..مقتولاشلاءالامامهذارفي

افراداتتفرقواولاخطص.ويقاماجلهمز،لمبمءكلؤهطيصتعالجحيمورحاب
-.-.ءحمامالحمامانيدزيلليسعنيد..غبيلهماويحه

لكسراجممعناداالرماحتاجمماالانامأذاءمنشبم،ولم..منهءلمتللمانهعالموتيعجب

احادات!سرتافترقنواذاأحيثاقاموورلىماأيمانونبر!االارضعلىروحهوزعت

يصساتطيبمللحهئقةوهناالطرارلمباللكا-النتائجاأنححلتفالتلوالىالشعرفأهذامامشخصوكل..شيءكل.-ؤيخهاشنعاءبالحياةفلذا

-ط:..-***
نايمكنأي..اليومصالحةلعدلمالمصما..هذءمملالابتمامه3مصروشاهدتاصرى.حخنا.فردفنواقبتانا

علعتهلمثبجيمبهالتىتهبلقةبالممللتييةخالعمصيرالتملل!فرتعدللفااج!!الامامه!ىجدووءوابقر،،القيذعئزاًلذياللثنعبوواًلت

...؟.--ء...فطاهـ"رلخ!!بالقطيمواذاطبولاعأدتبالطبولوأدا

لملكالليوملحنالما..لحديماوالمضربهالعيسحيهبهاحمامهكصانعيه،ويلقي..ال!غىيصرعهبالدستوروادا

هناللكفلشى.البشرىالعقلتطوربفضلالحسمموسائل!امهل!نلقثمعنه!لأصفادحطمبعدمااللعثنعبواذا

هناومنالهثابتةالعليحقلألقأحدى"لك.صافمجرقالقيامههولالطغاة-فاراءلفخارقيامه..شئنانحن

للي!ييىأنماقجطارنيولمنيوكمايونوحميراقجماولبى2ثمةصسهالممميوناليسطومز،،مجنح..رلألموشعر.شعرفهذا

او-للق!انأبناالححازىاو!!قيكونأنادحتم.وفقلقد؟الاخرالجاؤبف!العلمبىاللبحثعطاءهوءعطو

وذلك..قينيقيااللبنأنىدكونانشرطاليسكمامحيرنانفر"شوسبيلهواوهذا.هنلفي!ؤ،التوكليالشاعر

..لا..مه."نااللقصبدءهذهوستظل..اثعضالأهذءلمثلمعالحته

ابئايكونانيحببالمصرين.كامثلالعبىل!7حرىعنخالتوتالشكييرالىيتطلممنملومن..كقطلناليس-ئافعة
الحالاتكلفيمضحكقولو!و.-فىااتصبدورتجا!لجرءمااخطرنما..ابثورى

..حقيديحي"والاعرا!العئصوية"راجع(1)شعبمتعداأيمنتجعلالحماقةهر.ان..اللطغاةصنع
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ناجمهممهممه!ييمي*!لى"المواطنحقوقبنيتلوالعالمفييجرىوماذا..

*-بيتكلوسيصبح.تماماستمحىالاوطانان؟السلالية

..فقووةالإسيالايكولفلنالشعبلانودولةوطنا

إخناعشفط-ج!صلىلؤزص!ما!رر!ور!ا،قتفيذئكليموانما

كلطإإارصطص..واحدآشيعايعمىانى؟وهوءدن،ناونزارو3ألقحطان
صر!--،بعدادلمحى.و!هر!يا،بيرو!لىالعربي

:لقولعندمايبخىاإفانهذ!وءلى،العربيالانتماءهو

إشكعيةأدماتاحميرشمن..مبادبنماالنببىالىشعبلحن

.؟يقولوعندما

ارإغهـ!طلصغهـ!رمزاذلك..دصفة.شعراحقاةويقوليقولط.000

سالعمهورديديهارصلعس!العر!حميريهارصسا

:عندفالالقولالخطفييقعولكنه..أليمنيالىللانتماء

الميعربيةىجذورنامن!..كريماتمروفىهاثموبنو

"7الاساممسوهوعرقينبوبخودالاسماسفييعترفلانه

صنفنللويحدثماذاترى،ال!تفرقة3ؤعأاليهيستنداللىي

م؟.53ص.بسببروتوحاولناأالاسماءللتلكاثسلانيةاللدلالةعلىاللعربيةالامة

وهناصطوريينفليسوااذنعصاسعةهنا"نفرزهمان

عدناضيونوهنا..حجازيينفليسوااذنوخزرجاوس

سيكونايظ..العربيةوالقومية..الخيمنيينفليسوااذن

الامالوطناحميمناففيذلكومع؟كلههذامنمكلنها

تصنع،الأغطصطاأطأبمدصإ!صاانصرصإنوانهمهاشميونانهم.ل!عتقدونيزالونلامنللعروبة

علتالنارفيينفخانفيجهدءيجهدومن..قحطاليون

..الاساطرهذا

؟.ا!ا!صور.إوامنبءنا!!ةا!اع"،القصيدةهذءفي،الحرالوطنيامثحاعراكانواذا

:.لناحية1مناللتفسيرفيخطأهوفطنماالتوفيقاخطأءقد

فسياما..الفنيةالناحيةمنالطربقةوفي،العلمية

--عتطاللاعتلوماصطالالادططاوانرصطفا!يهالناحيةمنو!ذالينالحطعصلاعلىوفقفقدالنتيجة
....لأ.صبقولهالفئاتتلكليصيفعوقفافلقد..المهمهوالعملية

القوميهالاخوةالبعصسمدون..للبعضىفيانشعبوالمزايا

المستغل،اللقصيدبيتهوهذايلامتيازاتانها

ا!!مارسوافمئيبنحيراء؟فراف.لايذلكبعدحاجة.ولا..المشكلةهيهذءوالمستغل

..المأساةلحقيقةاخرتفسير

المنتمكلةهذءوجهميوقفقدانثصاعرانالحقودي

طلتطدلارعطإاطصة...اضرارهامنبلادءحمايةفيالمتفانيالناضلوقفة
..ءفيالشاعريقةطمالىهنان!ثيرنحنوانمما..طاقتهبكل

المقارنةوللعل..منهاموقفهالىلاالقضاياهذءمعالجة

..ىتناولقيالشاعرلطريقةواضحةصورةاعطتناقدللفةالسل

لمؤل!ثنابأكط)طععمسسعدءالمطأبعالماضيفي..وضعفاتوةالفنيةالناحيةمن..قضاياء

اليه.ذهبناما-عززولعلها..والحاضر

ثمينكنزعلىمطويايؤالماالزبيريفان.-.وبعد

للئصحصحفصةو!4وهـردهاعيردىيخنهدواوبقيةالنورالىيخرجانعديهحقااصبحودقد..
.........ضطبلقسىاراهدتهمبدططشاعرأىالناسنيعرزط،الكثيرة

وجه!كل!ليكشطط"الشعرثورة"وان...الخالدةللعربية

.....فيهلسيجدالقاريءانمنلقينعلىوانا..لليمناصيل

لاصطعطاعلطاًجفيثوبالاصيلةالعربيةسآللثوديةوحرالرخصائصمناكشر

صطيسعدوانه..النظيراليومله3عزالذياللشعرمن

ئرالثلالحيوالمضمونثرالمواإكلالسيكيالاسلوبباشمراق

ووفئطإطإر."..الاغلبالإعمفنيالاخرعلىاحدهمايجنياندون
الشاعر:مع.ويشرب

بهالشموستسقىلو..الشعرمنكأبسا

لمكراناالتاريخومشى،ترثحت

دبم.--..!الوريرعليقاسم
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