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الديوانهذاصدوران.يجبممااكثرعليهتحاملوااًلذينظنونخيبللفنحدثقدجذرياوتغراكبراتطوراانقيمشكثمةليس

*فتوقفللم)2((اللفريدةالشعريةهـحاته)انوهيعميقةدلالاتيحملباللدرجةالتغيرهذاارتنطوقد.وتعبراتهو.اشكالهصورهبجميع

..الاياممرعلىوعمقاتكيفاتزدادوتجربتهينبضزالماوجدانهوانالمجتمعقيمعنتعبراالفنكانانفبعد.المجتمعتطوربحركةالاولى

صدوربينالتسعالسشواترحلةمنيستفيدان"استطاعقدوانهالاجتماعيةاللقوىمختلفبيناللدائرللصراعانعكاسااصبحالاولالعنودي

والثاني.الاولديوانيهالجزئياتبكلارتباطااكثركذلكواصبحوالسياسيةوالاقتصادية

لرصد،بمحاولةاللقياممنبدلاذللكاختبارلنايتسنىوخى.عنهاتعيراواكثرالحياكأالانسانلواقعالصغرة

هيمابقدرالشاعرلتقييمهحاولةلليستوهبم.الشعريةالرحلةهذهاللحضارةعصورمنذالانسانمارسهاالتيالفنونكاحد-واللشعر

يقودناوربما.فوميكشاعر4.نجردنرخلالمنتطورهومدىلفهمهمحاولةوصراعا.نهالمجتمعالتبمعببرنمعنحركةاللفنونتلكاهممنيعتبرالاولى

استطاعوكيف؟قضيةذوشاعرالفيتوديهل:نتساءلانالىهذاموسيقىمنلهبما-انصالااكثرالشعركيالتعبروكان.وتفاعلانه

عنها؟التعبرالجماهير.بحياة-والجماعيالفرديالوجدانالىالنفاذعلىوقدرة

هسيوافريقيا.قضيةعنيدافعشاعراللفيتوديانوالواقعالدفاعفيالشعراءبهقامالذيالدورنغفلانيمكننالالمحانهثمومن

نفولوانقضيةذوالشاعراننقولانفيفرقثمةولكن.قضيتهولست.واثرائهااللقضاياهذهنعميقوفيالمصريةالانسانقضاياعن

كليحملالذبوهواللقضيةذوفالشاعرعنقضيةما.للدفاع.دصدىانهاللىفقطاشيراناردتولكنبماللشعرلحركةاؤدخانهنااحاول

متخداعنها،ويعبرواعماقهوجدانهفييذيبها،التجربةومسافاتابعادففي-الناسقضاياعنالتعبر!طيكنلمان-هامادوراللشعران

الصغوةالجؤئياتلكلوعيهمدىيبرزموقفا،ازا،هاموقفامهلنفسمناساساتتولداللبنيالفرديةالانسانيةوالتجاربالمشكلاترصد

يكونانعلىوخارجهانفسهداخلالتجربةتلكعنهاتتمخضالتي.المجتمعيةالظروف

التيالتجربةجزئياتكلحوله.ننتكثفاسفلمنيبدأرأسبمخطهناكوما؟المفهومهذايتبنىانالعربيالشعراستطاححدايفالى

وتثريها.الشاعرقضيةتعمق؟فيهاللبارزةالاتجاهاتاهمهي

الشاعررحلةمعالمرصرفيمحاولتناتكونسوفالفهمهذاومنعناخراتمخضتقدالمعاصرالعربيالشعرحركةانالواقع-

للمناقشة.طرحناهاللذيسؤالناعلىالاجابةالنهايةميمحاوليئ)1(النقاداحدحاولولقد.الفنيةوالانجاهاتالتياراتبعضوجود

ماسا.فه.والضياعبالأساةالشاعريحسالرحلةبدايةفي،اثرتدةالكلاسيبيةمدرسة:ثلاثمدارسفيالاتجاهاتهذهبلورة

بعسدمنهاتنطلقالتياـذاتيةاولسانه.اللبشرةاسودافريقيكانسانالفنانوقالالقوبيالفنومدرسة،اللجديدالعالميالمننىومدرسة

الافتماءوعدموالدمامةوالفجيعةبالحزنيشمعرفهو.بلادهمأساةذلكمامجتمعوجدانفيتسبحالتيللرؤىالحيالانعكاسهوالقومي

.)3(انسانيتهوبينبينهيحولالاسودوجههوكأن.معينةسيكولوجيةلحظات!ي

بهىئيفوجه.دميملهايكتبلمثلاثىمدارسارالشعريةالحركةتقسيمومحاولة

التحمثمتكثفدحانمنمتباينةنماذجدراسةعنهتمخضتلمااستقراءكاتكنللملانهاالنجاج

كأرجوحتينديهوعيناياخرىبدراساتدراستهتأكيديحاوللمالناقدانثم.العربيالشعر

الالمبريحمثقلتينالقوميالفنانفرادالمحاولةهذهفيالنظريلفتماانالا.متتابعة

ارتمىثمتحدروانفبعضالدلائلهناكانوذلك.اللعربيالشعرمدارسمنمستقلةبمدرسة

تتملمكمقبرةفبانبعدتكونلمالنماذجهذهكانتواناللقوميالشعرمننماذجوجودعلى

الشديدوبالاغراقالتعبيرفيبالرومابلمةالشاعرمأساةوترتنط.الخاصةسماتهالهامدرسة

ءسنبهاي!بانيحاولالشاعروكأن،بالاوهاموالتعلقالحزنفيوا!-رالقوميينالشعراءاحد-دراستناموض!م-والفيتوريم!

لهمذهباالروماورميةمنالشاعري!تخذولم.المر-!القاليواقعهفدكانوان.وصدقحرارةبكلمجتمعهمقضاياعنعبرواالذ/يئ

الفنية:تجربتهبدايةفيفروريةمرحلةكانتمابقدرحت!"افريقيااغاني"الاولديوانهصموربعدالاضواءعنبعيداانزوى

نحلدراثرليتنيياعنعبرانبعدشعرهنضبقداللفيتوريانفالواالنقادبعضان

شعلتانهيكلهعلىجناحاهالاهـودبشرتهلونمناساساتولرتالتبمالازمةتلكالذاتيةازمته

درالحتهفىالعالمامينصحف!ورالأشنهـاذعنمينقهـولهالتعهنيراهدا)2(.لهاصدىالاولديوالهقصائدكانتوالتي

افريقيا.اغانيلهـد/يوانقد"افريقيامنعاشق"لللشاعرالثهـاليالديوانصمورانالا

افد!يقهيا.نيانهىلدلأ*انمق!متهفيالعاللمامينمحمهـود3(إ.للغ!يهـتوري"افري!قيااغلني"لمديوانمقدمتهفي،لأويالحجلزكريا)1(
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صع!يحإثهجنمعمن؟لأالشذىلإت!ييرميتإ

لياستمع..ليفاستمعاللرمان!وق..همالوحدود!وو

الاذنصماءالجيفةاذناًنما...

الشاعرمعنىيعمق"الاذن))وتيار"لياستمع"ت!ارولعلجناحهويدي..فطبهفدكبمال!بتيا

ناالظلمةجدرانوتوشكومدلولهوظههتهلههنافإلتكزار.ويؤكده..ال!مكانوموطةكها

:"الصدرعارجمما"نإاعملاقايقيماافرفجرويبئئ.وتسقلإتتداعإ:يقولاصرىؤء*-يىةو!ي

اللظلمةجداريدكالفجر..اللبيل

النصرالحانفاسمعنإلكلىفي

تتداعىالظلمةذيهيهاشعورىفوقييدوس

ذعرفيتهوي..تسافط3الحزنتددنجنازة

مناغماءتهيمهضشعبيذاهوهاالسرإورقبورفط

الصلأرعارك!الوتتمطرسحابة

هإهـههـلانضيرروضفوفى

اثاهـ-روعبممدىنلمساننستطيعالبطولليةاررحلةهذهومعغريبالهوجه

اغاشيلاؤريقياغنىقدفهو،عثهاالتعبرفيقدرتهومدى،بقضيته..عقهوق...معثب

ثودة.اللكبرىالافريقيةالثورةوننطلق..والحريةوالتورةالكفاح:سذاجةفييصرخيكادكأىالشاعراعماقفيالاحزانو-تكث!

والقتلة.الطغاةحصونوتدإكوالمضطهدينالعراياملايين...

!هيسأكأ!اذفي....قاسمعياذن

اننقفاللجديرمنولعل..الشاعرلرحلةاللبدايةمعالمهيهذ...الكنرا!جنازلحنشإعزرإ

استطاعكيفولننطر،انطباعاتنابعضلنسجلاللبدايةهذهعندقلبلابحزدءالرلياةاهزانليانفقد

فبميتركزالاولوالانطباع؟اللطويلمشوارهدروبيجنازانالفيتورياللقبورمرانإ!بركل

اث-،رةعلىوقدرتهاللكادحةالبائسةنماذجهتصويرعلىالشاعرقصرةرإ،

فضابحامعبلالافريقيالانسانمشكلاتمعالتعاطفنحومعورنافي!ىخى..الشاعرؤصائدمنكيرعلىالرومارريةوتسيطر

واع.نعاطفوللكنهعطفمجردالتإمعورهذايصبح،لم.ذاتهاافإرإبقيافيهمبالغإانفعالفيهالروماونمبمالتمإبربأنالأحي!انبعضفياللقارىء

القضايا.تلكمع..التذماعرتجربةتتءملهلا

للشاعر.الاولالديوانمراجعةتتركهانبدلاهامانطباعوثمةما-الشاعرشرقانتكادالتيالاصفادهذهيبرغم-انهالا

ص-افريقياوضاعت.يجبممااكثربارزةكانتالعنصريةطاقضية-ا&!افريتياقضية،الفض!وجوانبالطريقمطلميتح!سىانيلإت

كثيرايلونالسوادكانفقد..ثقيلاسودكابوسفيالاحيانبعض.0اللضائ!اللعجوزالاصد!،حفنؤك!نائمةءنزالجما

انا،الاسوداللطفلى،السوداءالجبهة،الاسودالحلم"اللكلماتمنافريقيا

الايدي،المسودةروحه،السودحرية،الاسودالطوفان،رنجبماسإيقظجإافريقيا

اللحوائإطإ،السوداءنهاشط،الاسودالشجر،السودكتل،السوداء+الاسورحلمكمنا-تيفظي

الخ....،الاسإودالللظى،ارر!وداء؟سإجمطالم...نمتطالماقد

فسإوالافريقيللانسانالشاعرعنديرمزالاسوداللونكانواذا؟لمالسيدقدمنمليالم

اثدإدعمهيلإعةيعكسرإللولذقبمبم!نكلسوتملفرإجمولبمللرذياتهالضبيرإولرومزقعايض!عاالدجى.نحتاسنلإقيتطالماقد.

...الفنيةالدلالاتبعض-واقعهتخنقاليللظروفورفضهالشاعرالمج!دكوخكفي..مجهدة

فشإ،ناخربمعنىاو0)،(الشاعرعندنغمةاصبحالاسوداللوناناًلا..الاتنواقنإهـة

الغدظلامبكفيهاتبني

منمعظماماقضاكيرفيللطترلفلس!)منلكلمالتبمتريةل!ول!يمولتلا!تنلوصبوحسموللتياثلمعراىغير.الاتواقإزائهةاللحاصرقالماضي.عر؟نةفافريقيا

يأخذللمفانهاصحبمعنىاو.محدداموقفايكنلم!الضعاعرلجاربيص!عونالذيندوراتىفلقد،.ننطلقان،نستيقظانؤءهايصر!

لمستقبل:اوالاطا

علىلنيقصالعتمرتنعكسالمولخهـطابةلتيافتئنإشاإنهلنثرمىلةيتحلىنفمبيرايمكنعموقفا..اجل

الخطابةللهذهالمبرراتبعضهناكتكونوقد..اليومشعرافيمنكثرآفةرنادواشقدفانا

عإ،االتعبيريستلزمقدوالتيالشارإيخوضهاالتجإالتجربةللنوعوذلكافره،

دنادواىإانا
قومي.شاعرالفيتوريانقلناان-قوانناخصوصاالحماس.

....0001الا00000.100لعص..المحريقيامعهوفسنيقظالاسود!اور4منالشاعروير"ت!يقف

ورلعسهمالالعزالى.لاهودكوكشمام!رر!ومفنعايحعبعمال!يامىللشالالعزامالطلامستائرمزق.!ةالياءالحزينةنفسهلكفانالشاعرمزقفلقد

الممنعالى...الحقلالىالحربمن!دناللقد.:الصآعدةخطاه.نعرقلكانتالتيالكثيفة

نجمعكي،نعص!كي،نبذركي،نحرثلكيالدجىاكفانفيقتانني

نشبعولانطهولكبم....للذرفبنيلكبمالوهنجدرانهدمتانني

نصنعاكبم...اخرىضخمةحربانصنعللكيالبلى.نحكيمقبرةاعدلم

الدمنتنإيساقيةاعدللم

؟2.ص،القديمالفلالىسفيالاحزانحزن-مح!مداالدينمحليي)أ!بدلا،اللغدصتعنحوفتحركوحش،لهالملايينزرمتحمعوخى

.57العدد،الثقاف!ةمجلةاساساتنطلقلافاللحرية،الحزينةسهانفوتطهـرواناولاتستيقظإان
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مشاعرعنلناكشفبل)6(الموضوفيألوصفهذاغمداثاعريففانماالاضراللييتثهأيةفي"نصنعللكي"ار.اانونلاح!

مرحلةالىالوضوعىالوصفمرحلةتعهـدىفانهاخربمعنىاواستيائهتؤذياينىالصاخبةوالموسيقىبالشكلالشاعرالتزاممدىيؤكد

الانسانيةاللقيممعولعاطفالفلسفيموقفهوحددمشاعر.فيهامزج.احياناالاذن

اللفنية.للوحةرسمهخلالمنتبنئاقيالفنسيالنمومراحلمنالمرحلةهذهعلىاخوانطباعهناك

نفوسنا،فهمافيالتساولمنكعرا.نثيرانالقصيدتينها.نينانالاال!يماتصياغةفيومهارتهتفوقهللشاعريسجلانطباعوهو.يلشاعر

منكثرجودةاكثروهما..الاساسيةالشاعرقضيةعنتمامابعيدتانالللحظاتعنالتعبرعلىوقدرته،بديعا.زفاقفي4تجربئعنتصبرايتي

اننسجلالاهنانملكولا..افريقياعنفيهاتحدثالتيالقصا/!من.المادجم!للوافعالصغوةالجزئياتووصفالعميقةالنفسية

لشاعرنا.كبرةاستفهاموعلامةاحتجاجاالفيتورتج!ذكراغفلانالسحرتيمصطفىالاستاذءلىلاءتبواني

الاكبر،ماضيهوطنههيوافريقيا،قوميشاعرالفيتوريانقيناالشعراءمنمجموعةعن)ع(مقالاتهاحدىفيللكتابةتعرضعندما

فيايضاوقلنا..وغنىكنبالوطنهذااجلومنوغدءوحاضرء.والتصويرالوصففيتفتواالذون

بعضقالللشاعرالثانيالديوانصرورقبلانهالدراسةهذهبداية:"السفر"قصيدتهفيالشاعريقول

التيالذاتيةلازمتهعدىكانلانهشعرهنضبقدالفيتولىيانالنقادالسقيمالحائطولون..والسور..الباب

الخصنة.الواقعارضفيطريقالهاتفرشلمالقديمالمنسخالسلمجاتودر

تكشف"افريقيامنعاشق"للشاعرالثاليالديوانمراجعةاناًلا.المرسوماللباهتةالنوافذواوجه

ووجدانهىاعماقهفيتتجددالتيروحالنضالوعنالاك!يلجوهرءعنلناالهمومباديةاعينمنهاتطل

لافريقيا:يذنيزالمافهو،وعرباتالحياةثقلتحتتنوءالتياالعجوزالساحةعنيئءثثم

اغنيزللتفما،اغاليفيتمتلمةالباعةوصرخات،الخدم

،وحزنيانفعالافيارضيالكاللقطارصرخةمضتكلماوالناس

وتبني،الصخرفيتنقشالتيلللملايينالدياربغربةوجوههم!ءتصرح

فنيتبدعفتذتماوالتي.النهارجوانبفوؤهممنتهدمت

..انيتعرفوالتيناربساطعلىارجلهموزللفت

..منيوص..دنهاانا...

فقد.منهقربااكئراصبحوللكنهواقعهعنالشاعرينفصلفلم.ىلإصالوجوهفيالاعينوجرت

الشاعريجعللمالمزجوهذاتجربتهاعماقوبينالفنانةذاتهبينمزجالسفرحقيبةيدكلواثقلت

الرؤياوانيكتشفهذهيعمقانبلاستطاع،للواقعالواعيةهؤيتهيفقدانتحرهناللكفمعلىؤمفكم

رحلهمواصلةعليهانوعرف،قاتمةطلمةتزالماالتيالدروبحجركأنهاواقفةودمعة

الطويلة:

اعانيفيتمتلمئنتظرالجدارفيالسصاعةوكازتا

كلمةصركدفيجمضجريفنزبندولهامضىحين

شفتايتقلهالمالقدرساعةفبمصاعقةئنه

غيمةوجهكوعلىاللبنمربنايةفي!ربىئه

يداكطتمزقها3فيهايقولالتي"الامطارتحت"وقصيدةالقصيدةهذهولعل

الشمستهنينمنياانت:الشاعر

وعشيةصباحكلفيالمتعبهبالخيولرالقما...السائقايها

دمايمنالرقبهلحمالسرجحديدادسفقد..قف

النشريهخطواتلتئرىاشتنهاللخيلناظرةفيالدربؤ،ن..قف

بخطايالعربهحولالموتيفنىكانهكذا

كلخلالواضعالقتلىالمصلوبينعمصرقضهكماابحرتكنهاقضايهالشاعرلبملاتعدلىمضطربهالدجىامطارتحت.ز!ويوهي

يكب:عندماكلهالعالمعلىوجدانهيفتحفالشاعر.مقانالنحيلدأ.الوجهالاسودالسائقانغير

الاحزانجبارياابالمليلالوجهعلى..بأسفيالمعطفجذب

الانسانجلالباسماكبالافولانواريشمبهبمااللدربورمى

القضبانخلفوجوهباسم..الخيولظهرعلى..الباكيسوطهغنىثم

بعدتعرفهالموجوءذهولفيسارتثم..وتهاوت..فتلوت

مكانكلفيالقتلىباسم

......الا....ررا0واء...بناءفياللعمودكيالشكلتمامانرؤضانيمكننالااننايؤكد
لحميال!سباباعلىديال!لساعراماموصوحاالرودادو

منكانوقه(الانسمانفيونولدتموتالثوراتان)لقضايايرلحريةمنكشرعنللتعبيريصلحالشكلهذاوان...ئةاللعرا!فحبرة

وللكن"بالانسطنوتولد.نموتانالثورات"الشاعريقولانالم!كنللتعبرالمنالسبالهارموف!السلماختيارفقطللشاعرتوةرلوارتجارب

الشامر..وعيعلطواضلىكلهالمعنىكو-في-الجرحرفاستخدام.تجرقيءن

القادرهوالثورىفالانسان.الانسانفياساساتنطلقانيجبفالتورةاثبتفقد.مستقلةدراسةمناتستحقان-القصيدتانووو،تان

.بالثورةالقيامعلىوحدهايركيز2ووالتصوررالوصفعلىاللفانقةالمقفىالشعرؤدرةالفيتوري

غزارةيفرضانبهاواحساسهالش!اعرارلباطومدىالتجربةوعمقولم.دقيقافنيااستخداماالموحيةالاللفاظواستخدامالتعبيرفي

السابق.المقال-الس!رشمصطفى)6(/.5ءالعدد،اليرسالة،الل!يومشعر-السدرتيم!طفى)5(
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يقول:أخرىقصيدةوفي3لأفي!ح.....

مقدتا-عنالناسالعدياكنتوللوا3-ا-المجرلمن!شولرعاىمالسيه
السدوذهديكلبيشاتمململو..لمسى

اليامنيالناساقربويا!يممم!س

يديابينكنتلو..تمنيت.ودلالاتارر!ادذااتعيبيرهذايصبحب!يثنفسهاللثعري!اتعيرعا

جمالااللفانياتاجملياتمنيتهذهومن.ذاتهاالتجربةمنالغلسفيالشاعرموقفمعفنسجم

مقلتاكخجلتاذا.عامةبصفةاللفنيللعملالداخليالمحتوىفهميمكنالبورة

اشتعالاوجنتاكالتمنتاوالصغرةوالايماءاتالرمزاتخدامالجيدالتعبيرمظاهرمنولعل

نقاءالفانناتاعظموياعنسرالحذرمننوعهناكيكلنانويجب.التعبيروسائلمنوغيرها

سماءوارفعهنالرمزكيالتعبرتستخدمالتيالشعريةالنماذجبعضلدراسةالتصدي

منلاوابمدهنمنهعبةالوانابدراستهنقومالذيالشعريالنموذجنحمللاصتى

دداساتهبعضفيعوضلويسالدكتودفعلكما،طافتهفوقاتفشرا

الانساتفلوتمنيتانيمكنلالاتمحفوظنجيب،ذوالاستاللصبورعبدصلاحالشاعرظن

انت..معيانتيفكانالدارسوعلىالرموزمنمجموعةالىالفنياللعملنحيل

شعرك..صوتك..بعينعكانت-ا!مرلدرالةررمرضعندماخصوصيا-تصوريم!ففي...طلاسمه

المبدعالمخصبالدجىهذاارءرفيةالرؤياا!مو?لىبعضاللقاءهيالدا!ساوالناقدمهمةاى

الاستواليحقله!ياعرغالعلاقةلجوهر-العملهذاخلالمنالشاعرودؤية-اللفسللعمل

اللشقائيالثفقيموجةفيهذايكونانيجبلاانهعلى.عنهيعبرالذيالوضوعاوالقضيةاو(

كبريائيلحظةفيا!واءاؤ!لا-اطتثو!ءمنالقارىءنحرمب!تمبهرااللضوء

اثمعيمنو.ئحتاقنشاقداننانشعرفقداخرىناحي"ومن.بنفسهالداخليالمحتوى

فجركاجراسروحيح.و.لا....ء......بة..

موضعيفيفاسفطبمالستكونوراللاليالعملجزلياتللكل-مطلوبهطيرلعريهبعمليه

نلقياننستطيعفانناثمومن..لتجربتهالشاعرارادهاالتيالدفىجة

عليويممىالشاعراننجدالحالاتبعضوفي.واحدفنيلنموذجتفسرمناكثر

صدركفوقغفوةوطخذليذلك..الىؤصدربمانفسه

المرأةاناذ-الشاعرللقضيةرمربم!كمعادلىالمرأةواستخداموالر!ش..اللرعزالفيتورجموفيهااستخدمالقصائدمنكثروثمة

بالرجلعلاقنهابهتوصفانيمفىوبماوعنوبهجمالمنبهتصفبما..انهالفنبمالعملجزيئاتمنجزيئةكلفيرمزالشىريم!9اللفيتعند

الىاميلوانا.لتعمعرر1وسائلاغزديصبجمن-اللعمقمظاهرمنفييئاتحولهلتتكثف-الاحياناكثرفي-واحدارمزايستخدم

هاعكسعلىالمفهوآسهذاعلىكعتم!تفسرااللقصا/ثهذ.نفسوعنميهاتحدثالتيقصيدتهفيالصبورعبدصلاحفعلكما.التجربة

اللشامرلانوذلك-نفسهالشاعركانولوخى-البعضيفمعرهاقد...الاولللحبهرمزا"الطفل"واستخدمالحب

عنالتعبرلوريةمعيتنالسبلاوانفعالبثوريةتجربتهعنعبرقدافريقيا)افريقياعنالكتابةفيالرمزيستخدمايضاوالفبنوري

هسذاعلىتفس!رهاانتم.بالرجلالمرأةعلاقةكل!تنبعالتيالتجاربلقضايالؤيتهداخلها.نتكثفالتيالتجاربمنكبرةمجموعةتهـالنتماعر

عئدما-سثمةوليس.الشاعرابعادقضيةويعمقيثريانماالنحوكمصاعنهايتحدثوهو(الافريقيالانسانوعذابوالاستقلالاللحرية

نراجعيجعلنامااللشعريةلنماذج1هذءلكلموضوعيلرصدتتعرض.يقولمصرهبهاربطفتاةعنيتحدثكما..جميلةامرأةالىيتحدت

التفسر.هذاعن:"الميلادعصر"قصيدتهفي

سلاحيوالشعرعينيكالىوتطعت

مازجاتجاربهمنيعبرالشاعربدأالتعيربم!ا"لمنطلقهذانفسومنبجراحيمغطىكا!فجر،اللجبههعارى

يختمعسرالشعريةرحلتهاحمبماشاسهسررلنفسببمعرب!م!طلقالمعرلخاوجيبينكفاحياعداء..اعداءكعنكاتلقى

وللشي..بالكلماتفضينهوحاضرحافر.صنعمن-احيانا-سالعخزمرهعرضكاغتصبواالذين
.زهرهعاركحملوا

وفيالتصيوفيالغنيسالصدقولثنهعنهااللشاعرتخليعلىدلليلاهذا
-ا:يقول"اللحؤينالسبتليلة"قصيدةوفي

الحميسة:مشاعرهلراز
حبيبتي.ياالليله..الليله

عيوليالسحبهعكانت

جداريمسجنهانجتةجداربمرخلفوانا

العينينحزينةياانتتبصرينهمااكبر

صركسيمكمبةالتهارانحا..الطلمهحالك

2نينمريومكلفيقبرنايحفر..يدفننا

ثعصرولكل*لهلإمنهااطلبغأجثتينبعضونحن

احتقارابتسامةالاوجهيهماعلىليس

مل!رو!له!ياحتضاروشهقة

افعام!يئارلىارررمالليلة..ارموءاالليلة

قدمتسحقهارهرةمليوى
ثعبصر:صفطيبتسمقتيلوجه

دمنح!يصشمس
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الطيباباكنتما....مصلوببشيءواحس

المعنىافهنصانالعملاقالفارسكهذااوهبولمالمملوبهاطرافيينزع

ارببلامحبسهرهيناللحكيمنا9ولستاحزانييا

الئيلبحضنقصرفييعيثرالامرانراولستعصريخ!طي!ئةكلاحملافي

...جميع!اهعصرخطي!ئةي!حملبانهالمرالنثماعرا!طسوازاء

..الحرفمعىاعرفللكيتعدبتواكت!ي!يقس!يةالصلىرمز-ا!لهلانبهايئةوهولأشف*نجبهءلىإتالكلمت*ض

قدالصبورعيدصلاحان)7(عوضلويسالدكنورويرى:الارضعلى

.جالعاشقاغنية)اليوتت.س.قم!يدةمنالمعنىهدااؤ!بسكلمها،تبلكبمشبمءلا

.(بروراللفريداللهشفقىفياكلمةفا

:"افريقيامنمحاتقى"4.برفصبفيفيقولائفيتورجممااًما.سجمينالارضعلىوا،لمه

الكلامصناعتييحهرمصلوبةريرقىاللحانوىوا!ممشطهئةالث!اعريركسكلوعندءا

قلميسيفي-ةبالعذاب..بائمب(لاة

ونغمشعور؟تروتيوكلروابالدين

اللعصرانبياءمنواحداولستعذابالفن

النضطلراياتيحملوناللذينفرسانهمنلهـستعذابالصمت

اخسرىقه-دةمنادؤ-تورياقة:رااقصيدةهذهنفسوديهداؤانوألأساةالعذابصهـوروالصمتواافينالدءكنكانواذا

الشماعر:يقول.اللصبورعبد)ءصلاحعندمالاحساسهبلورةمجردلانه..النت!،عرعندنغمةيصبحللماللعذأب

الكلامضناع!نئالشاعرذاتمعقليلانقفلانهذاإهـؤ!لموربو،.الدروببهتلتوي

ذ!ب.لا.وشاحلا..وءطملا.الوجدانيةتجاربهومع

لقبولا..تظلتيرايةلابسهن!ىفيا)فمية.اجاربهكلر"ثفأناللؤ-*ورياس*طاع)قد

:اللصنورعبدصلاحوي!قولاكنيفءاالنجماحخطوطكل.نجتمعوربما...الوجدالببةقصائده

تياءلاالنفسكبرلااتيتك-:ويهايقولار*ي"غريهكينعي!نينالى))الجي!دةقصيدته

جوهرهالكمفيولايسهد

رشحتالصدرؤكماولاالعاتقاتالكلماتووذيعينيكلا!*تلو

والفطنهالجيبفهـقرانسانوللكنيالشفتينخلالعبرتلو..ءمدفة

كثير.منفيتنسابالتيبالنثرية.نتعلقاحرىملاحظةوثمة.لعي!يكعنبمفاءتذري

اللقصائد.مساءداتظل،افي.اتقتلانني

بعضاللقصائد-في-حاولا!شاءرانن!رح!النثريةهدهوبجانبغفوهسرقت

ءلمىفتياقادرايكنللماللذيالوقتفيوالفلسفةالحكمةيتصنعانواللقمرالنجومسكونهافيداءبت

أت!ساقفبممرصوصةكلماتمجردليستلارها..الحكمةهدهخلقالزهرورفىمن،خرافيارورقانسجت

الشاعريمارس!،-التيالتجربةمناساساتنطلقانيجبانما.وتنظيم.متعبادوحاوسدت

لها.نتاجالنجاربولليستتجاربعدةمحصلةلانهازيفاوانفعالبلا..لاهثهشفةسدهت

لومومبايا...يقولىئم

ينتصرونلاالخونةأن..النقينا-فجأةلو

شعبهقضيةخانمنبدلأيصبجلاالعينين.نلكمعينايم!انجصرتلو

نضالهيومراينهاسقطمنوالمطرا)صلمابفيالغارقينإلاخضوينالافقين

الحريهطربقعليهسدمنالطريقعلىاخرىص!فةجهورتلو

"لهاللهاقدامقبلمنأفدرصدفةوكل

لومومبايا..ابدا..ابدأمرتينالطريقالثمفسوف

بطلا"موبونو"يصبحلن..ا!*بيرعنمتماعرهفياثاءرا!دقبمدىنحسيمالف!كميدةهذهفي

بكفيكالامخلالوضعلوهىومن،عذوقيفيالكلماتبينزوماباويزك!الخاوقيلآالموهيقىحلالمن

وربما.لهكل:لير6فيوارومطعهةانثريةعلىواحدنمودجهوهدافييجعلهاوهدا.اف!نعالىوبلاس!واقىؤكطتتسللاةص!أالافكارخلال

شكولاالفيضوريولكنالشعراءلبعضناجحاموضوعا(اومومبا)كان.الوجدانيةالفيتورفيقصلأ،دمطلع

اللبطلالاقريقي.عاشهااكبالتجربةابعمادالىالوصولفياحفققدىممانهااهممنلعلالوجدأنيالشعرفياخرىنملمدجوللفيتوري

قمصاسهدجميعيحتضنالتعبيرفيالمسم!وىهذاانلاحظتلقدالنماذجلهذهفالدارس.افتوريةوالافهادالوجدانية8نجارباربينارج

قصبة!لالافريقيينالمكافحينبعضعنميهاتحدثالتبماث!اعر.الثوريةتجاربهءناكطعريعيرعندماا!تعيرحرارةبف!يحس

الفبورىانعلىهذايدلور؟ط.ورفاقهبيلابنالىوؤصيدة!كروهـاانبعدالثاعروواعنالعاهةالملاحظاتبعضذللكبعدلناتتنقى

...انر....+او...05..*.لمثمعرفيا!4انبجوبعضاسضمرضنا

صةبطريفولم!الحكمعلىلماك!ببهالةكماررميلكمبلامطلي!عريمعلهمادبهلإلماذلموصوخرعاىلمرف-هـ.(الصودبمبدبصلاخ)الواضحابشاعركاتأئرلاحظتفقد

بعضبسردنكتفيولكنئاعنهاللحديثهناالمجاليشعلاقدساذجةوهو.الشعراءمنكأنرنغمةاصبحارزيالمعنىنفسعنالتعبرحا؟ل

فقط:الامثلةهـلأحفلايديهمنالسلطةوهروب،ققرهالشاعربماطهءياللننبم

تصمفلااحم!داللشاعرايضاكهبنقريباالمعنىنغسوفي.الكلماتسوىله

-.حجازيم!

.؟18ص،النفدوااالادب!يد،اساأت-غوضلويسالدكتور71(:الصيورعبدصلاحالشاعريقول
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عنقضاياوفهموحرارةبصدقيعبراناستطاعالفيتوريانقلنااللقلب-يميتالصعفان

وتلكالمشكلاتهذهعنيعبروانمشكلاتهابعمقيدلىكوانافريقيا....تسقطلا

ماضيههبم..الشاعروطنؤ،فريقيا.وانسانيافنياتعبهـااللقضاياسلاحكتلقلا

-لحظساتفيعليهايتكىءالتىوسادتهايضاوهي.ومستقبلههوحاضوشاحكالظلماتفياحرفى

فيالانساليمصرب!اتنحتوقارةشعبافريقياوا...والضعفاًلقوة...

..قارةاوشعبتكونانقبلقضيةايضاوافريقيا.عجيباعراريعدفلم..للحريةالشاعرفهمبتطورفملقئالثةملاحظةوثمة

ببورولةخلالهاوجاسواثراهاالقضيةهذهابعادالفيتوريعمقولقدمجالوفي..عمقااكثراصبحولكنهحماس!طماتمجردعنهاالتعير

دلكاجلوهن.النهايةحتىبقصلتهماتزموااللذيناحدهو!شاعرناوهذا..الكلمةحريةاهميةعلىاللفيتوريركزاللحريةعناتعبرا

..رائععملذاتهحدفيوهذا..افريقيآعنشعريينديوانيناصدر:الشاعرقصائدمنكترفيترددالمفهوم

طرحنياهانسبقالذيسؤالناعلىللاجابةذلكيقودلاوربماالليلمنتصفالساعة

قف!يةذوشاعرالفيتورياننقولبانالدراسةهذءبدايةفيلللمناقشةالظلمهتنامالدروبوعلى

دؤينهتعمقانالممكنمنكانالشاعريطأهالموبدر!ناككانتوانوجمجمهساقان..اش

تعرقلتزالماالتيالاصفادبعض!ناكايضاكانتوان،قضيتهلواقعغلمهتتاكلزالتما

ونمعوهاللفنينجاحهوعناصرمقوماتكلاستكمالنحوالشابةخطاءاسمعه..اخرسوصراخ

والتزامهواصالتهشاعريتهعلىبرهنقدذلكمعانهالا.اللفكريالقمهاعلىمنيتحدر

فنساعرنا.الكثيرةدروبهاتعميقعنمايومايتخللمجوهريةبقضيةمثلبمتتعلبوصحايا

افريقيااحبواللذيوالخلاصاللحريةتنتذداغأنيهتفجرتاللذيالكلمهاجلمن..شوقفي

فوققربعنيلوحالذيالفجرضوءيرىانايخرااستطاع،وعشقهاصدورمنذفنياتطورقدكانوانالشاعرانهيالاخرةوالملاحظة

الزمنةنتحدىالتيالنساهقةوجبالهااللكثيفةالاستوائيةغاباتهامنجودةاكثرالاولديوانهفيالقصائدبعضهنارانالاالاولديوانه

الحصادصبجياخلفكلنا..الصنحاصبحفيقالهاالتيالرائعةاللكلماتهذهمثلالتانيديوانهقصائدبعض

الميونباضواءنسجناهقدصبحالفة"اؤريقيااغاني"

ألاياديسمرعلىمحمولاالقادمايهاالقذربددبناالجوعموكبيمرغدا

الجهادوميراث..الداميالعرقحصادياالقحطتواتيا!اخضوضري

وبلادي..شسببمجبهة:علىالتاجايهاعطرياوانزل

الجبئهذاعلى..الليوماروعكماه1واللقمجالارزحقولواغرق

النهراغر!و

البيياعاحمدانيسالقاهرة.الخ..الشجراحزانالرماديةبكفكوامسج

رائعةمنالثأليا!ءتقدمداهـلاددبى.

4صهكمو? سه
لمء.االبابرهـ.5

العالمهةالوصديةلدكعبة

بوفوارلوسيمون

مذكراتهااللحديثعصرنافيوفبيلسوفةاديبةاكبربلنهاوصفتالتيكفرنسيةالكلادبةتو!ملوفيه

مسن!ولوالجزء"واللحياةوسارترانا"و"د(قل!ةفتاةمذكرات"فيالعربا!قراءقرهاالتيالرائعة2

الفرنس!مبعيبن،الم!ثققينعيلىوفعكال!اثهااللجز!لرعناحثاثبرمتهافصولات!مصوهي."لإشياء!ة))

"القنرةاللجز،لرصب"منسارتررأسيهمفيفرنساوعلىالالبناءكبارمنع!لدمعهيموقدقهاسيماولا

فرنسافي!مطهلامنذللكبسهببلاقواومالمعنضوقهودفاد"يالجزالرالشعبلنض!وتايهمل!م

ولإغهتيعال.بالقننلوتهديدوحرمك

سارتر،حياتهابشربيكصلننهاوتطوربلادبلاوعلاقلألهارطلأتهامنممتعةفصولفلكجمبوالى

والمصير.والموتالحييؤفيهممقةتأطنذلل!ويت!لل

ادرشىمطرجيعايلةترجمة

لبنانيةيرات6:الثمنادربسسهيلالدث!نورمراجعةخديثاص!لر
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